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Inleiding

In deel I van het Boek onderzoekt het Rekenhof de begrotingsontvangsten en 
–uitgaven van de globale beheren (werknemers en zelfstandigen) van de sociale 
zekerheid alsook van de geneeskundige verzorging voor het jaar 2010.

Resultaat van de sociale zekerheid in 2010

De ontvangsten en uitgaven van de sociale zekerheid blijven de invloed ondervin-
den van de economische crisis. Om het resultaat van 2010 te vergelijken met dat 
van 2009, moet rekening worden gehouden met de buitengewone staatstoelage 
van 2,6 miljard euro aan de globale beheren in 2010. Deze toelage, waarin even-
eens is voorzien voor 2011 (2,8 miljard) heeft een invloed gehad op het aandeel 
van de sociale bijdragen in de financiering van de sociale zekerheid (gegevens 
van de globale beheren en van de geneeskundige verzorging). Dat aandeel is van 
64,3 % in 2009 gezakt tot 61 % in 2010.

Globaal Beheer van de werknemers (RSZ-Globaal beheer)

De begrotingsontvangsten 2010  van de RSZ-Globaal Beheer stijgen met 7,3 % 
ten opzichte van 2009. Deze stijging is echter voornamelijk toe te schrijven aan 
de grotere tussenkomst van de Staat (toelages en alternatieve financiering), aan-
gezien de gewone bijdragen slechts met 0,7 % stijgen. De uitgaven voor sociale 
uitkeringen zijn met 3,3 % gestegen.

Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedraagt het begrotingssaldo van het 
Globaal Beheer van de werknemers eind 2010 -443,4 miljoen euro.

Het Rekenhof heeft de financiële impact van de anticrisismaatregelen en de maat-
regelen om de sociale fraude te bestrijden in 2010 onderzocht.

Globaal Beheer van de zelfstandigen (RSVZ-Globaal Beheer)

In tegenstelling tot het Globaal Beheer van de werknemers, blijft de RSVZ-Globaal 
Beheer winstgevend in 2010. De begrotingsontvangsten stijgen met 7,3 % ten op-
zichte van 2009. Dat is voornamelijk te danken aan de staatstoelagen, aangezien 
de bijdragen slechts met 3,5 % stijgen. De uitgaven voor de uitkeringen zijn met 
4,1 % gestegen ten opzichte van 2009.

Volgens de berekeningen van het Rekenhof, sluit het begrotingsjaar 2010 van het 
Globaal Beheer van de zelfstandigen af met een begrotingssaldo van 308,7 mil-
joen euro.

Geneeskundige verzorging

Als voor 2010 de rekeningen op dezelfde manier worden voorgesteld als in 2009, 
namelijk gebaseerd op de verworven rechten en de gegarandeerde begrotings-
doelstelling, dan bedraagt het voorlopig resultaat van de geneeskundige verzor-
ging 731,7 miljoen euro ten opzichte van 706 miljoen euro in 2009. Volgens de 
nieuwe voorstelling van de gegevens door de FOD Sociale Zekerheid, die vertrekt 
vanuit de optiek van de thesaurie, bedraagt het voorlopige resultaat -196,2 miljoen 
euro.

Het Rekenhof heeft de financiering onderzocht van de overschrijdingen in de ge-
neesmiddelensector en de hervorming van de bezoldiging van de apothekers.
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Deel II behandelt de kastoestand en de reserves van de globale beheren.

Het thesauriesaldo van de RSZ-Globaal Beheer blijft eind 2010 negatief (-1,1 mil-
jard euro) terwijl het saldo van de RSVZ-Globaal Beheer positief is (+1,4 miljard 
euro) en bijna volledig in Schatkistcertificaten is belegd.

De waarde van de portefeuille van het reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer 
bedraagt eind 2010 4,2 miljard euro, zonder dat er geld is gestort of opgevraagd tij-
dens het jaar. Bij de RSVZ-Globaal Beheer bedraagt de waarde van het Fonds voor 
het Welzijn van de Zelfstandigen eind 2010 980 miljoen euro, waarvan 280 miljoen 
euro afkomstig van het resultaat van het boekjaar 2010.

Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging, waaraan de 
overschotten afkomstig van de geneeskundige verzorging worden toegewezen, 
wordt op 31 maart 2011 gevaloriseerd op 1,3 miljard euro.

Delen III en IV bevatten audits over de financiële controle en de controle van het 
goed beheer op het vlak van de sociale zekerheid. De belangrijkste conclusies en 
aanbevelingen zijn de volgende:

Overlegging van de rekeningen

Elk jaar onderstreept het Rekenhof dat de rekeningen van de OISZ te laat worden 
overgelegd. Op 30 september 2011 had het Rekenhof nog geen enkele rekening 
2010 ontvangen. Het stelt op dat vlak geen enkele verbetering vast ten opzichte 
van de vorige jaren.

Uitgaven voor informatica door de OISZ aan de vzw Smals

Het Rekenhof vraagt structurele maatregelen die het aanleggen van voorschotten 
en voorzieningen door de OISZ voor de vzw Smals beperken.

Fonds voor de Sluiting van de Ondernemingen

De financiële situatie van het fonds gaat erop achteruit door de uitgaven voor de 
tijdelijke werkloosheid. Voor de berekening van de bijdragen van het FSO in de uit-
gaven voor de tijdelijke werkloosheid worden percentages gehanteerd die niet zijn 
geactualiseerd, waardoor de door de wetgever beoogde responsabilisering van de 
werkgevers is verminderd.

Rijksdienst voor de Pensioenen

Het Rekenhof licht enerzijds de slechte verdeling toe van de werkingskosten van 
de RVP en anderzijds beveelt het aan om de vzw Cimire te ontbinden en de acti-
viteiten ervan snel over te dragen aan de nieuwe vzw SIGeDIS. Het heeft er ook 
op gewezen dat de vzw SIGeDIS reserves heeft opgebouwd waarvan een deel als 
overbodig kan worden beschouwd.

Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoffers

Het Rekenhof is van oordeel dat de opstapeling van reserves moet worden onder-
zocht in het licht van de evolutie van de uitgaven van het Asbestfonds.

RSZPPO

Het Rekenhof beveelt enerzijds aan de bestemming van de reserves te regelen die 
werden opgebouwd naar aanleiding van het beheer door de RSZPPO van financi-
ele middelen voor rekening van derden. Het Rekenhof onderzocht anderzijds welk 
gevolg de RSZPPO heeft gegeven aan de aanbevelingen die het had geformu-



Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011 9

leerd in het kader van een vorige audit over de pensioenreserves.

Bestuursovereenkomsten van de OISZ

De bestuursovereenkomsten van de derde generatie zijn in 2010  in werking ge-
treden voor een periode van drie jaar. Het Rekenhof heeft de doelstellingen, de 
indicatoren en de opvolging van de bestuursovereenkomsten van het RSZ, RVP 
en RIZIV onderzocht.

Opvolging van de uitvoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ

Het College van de OISZ heeft de aanbevelingen van het Rekenhof gevolgd en 
heeft beslist een reeks positieve maatregelen te nemen om de interne audit binnen 
de OISZ uit te bouwen.

Faillissementsverzekering van de zelfstandigen en tijdelijke uitbreiding naar zelf-
standigen in moeilijkheden

Het Rekenhof heeft de anticrisismaatregelen ten voordele van de zelfstandigen 
onderzocht.

Toekenning van niet-recurrente resultaatgebonden voordelen aan werknemers

Het toenemende succes van deze maatregel en de financiële gevolgen ervan, 
vereisen een strikte controle en een evaluatie van het gevoerde beleid.

RIZIV: beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid

Het Rekenhof heeft aanbevelingen geformuleerd om de financiële stimuli doeltref-
fender te maken die sinds 2009 worden toegekend aan de sociaal verzekerden in 
arbeidsongeschiktheid die een herinschakelingsprogramma volgen.

Start van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Het fonds werd opgericht door de wet van 31 maart 2010 maar is nog steeds niet 
operationeel.
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Deel I
Uitvoering van de 
begroting 2010 
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Hoofdstuk 1
Sociale zekerheid in 2010

In dit Boek komen de meest recente (voorlopige) kerncijfers van de uitvoering van 
de begrotingen van de Globale Beheren van de sociale zekerheid in 2010 aan 
bod. Zo wil het Rekenhof elk jaar aan het parlement een betrouwbare indicatie 
geven van het resultaat van de financiering van de sociale zekerheid op basis van 
voorlopige gegevens over het afgelopen begrotingsjaar.

1 Organisatie van de sociale zekerheid

In dit Boek worden verrichtingen van de sociale zekerheid behandeld die worden 
beheerd door de zeventien openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ): 
DOSZ, FAO, FBZ, HVKZ, HVW, HZIV, KSZ, RIZIV, RJV, RKW, RSVZ, RSZ, RSZ-
PPO, RVA, RVP, eHealth, FSO1. De stelsels van sociale bijstand2 en de overheids-
pensioenen komen hier niet aan bod.

Binnen de sociale zekerheid bestaan verschillende stelsels, waarvan het stelsel 
van de werknemers en het stelsel van de zelfstandigen (vanuit budgettair oogpunt) 
de belangrijkste zijn. Daarnaast bestaan er nog een aantal specifieke stelsels: 
het stelsel van de overzeese sociale zekerheid (beheerd door de DOSZ), het stel-
sel van de zeelieden (beheerd door de HVKZ) en het stelsel van de statutaire 
personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen (beheerd door de 
RSZPPO)3.

Het stelsel van de werknemers, dat van toepassing is op personen die door middel 
van een arbeidsovereenkomst zijn verbonden met een werkgever uit de openbare 
of de private sector, omvat de volgende takken4:

•	 de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voor 
arbeidsongeschiktheid en moederschapsrust;

•	 de werkloosheidsuitkeringen, inclusief de uitkeringen voor brugpensioenen en 
voor loopbaanonderbrekingen (met inbegrip van de dienstencheques);

•	 de rust- en overlevingspensioenen;
•	 de uitkeringen uit hoofde van arbeidsongevallen;
•	 de uitkeringen uit hoofde van beroepsziekten;
•	 de gezinsbijslag;
•	 de uitkeringen voor de jaarlijkse vakantie voor arbeiders.

Het stelsel van de jaarlijkse vakantie van werknemers, dat geen eigenlijk socia-
lezekerheidsstelsel is, maakt geen deel uit van het Globaal Beheer en wordt be-
heerd door de RJV.

1 De instellingen staan opgesomd in het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen 
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid. Het 
FSO is niet als OISZ opgenomen in dat koninklijk besluit. Het is opgericht bij de RVA, maar heeft 
een eigen rechtspersoonlijkheid. Artikel 30 van de wet van 26  juni  2002 betreffende de sluiting 
van de ondernemingen bepaalt dat het beheer en het toezicht op dit fonds wordt uitgeoefend 
volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden voor de RVA. Daarom wordt het 
FSO in dit Boek ook opgenomen onder de OISZ.

2 Dit zijn het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen, de gewaarborgde gezinsbijslag en de 
tegemoetkomingen aan gehandicapten.

3 De bijdragen voor de contractuele personeelsleden worden door de RSZPPO gestort aan de 
RSZ.

4 De prestaties van sommige takken gelden ook voor andere rechthebbenden. Zo dekt bv. de tak 
geneeskundige verzorging de statutaire personeelsleden van de verschillende overheden.
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Het stelsel van de zelfstandigen omvat de volgende takken:

•	 de rust- en overlevingspensioenen;
•	 de gezinsbijslag;
•	 de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen voor ar-

beidsongechiktheid en moederschapsrust;
•	 de sociale verzekering in geval van faillissement.

In het stelsel van de werknemers en de zelfstandigen is een globaal financieel be-
heer ingevoerd (het “Globaal Beheer”), waarbij de RSZ5 en het RSVZ de ontvang-
sten centraliseren en verdelen over de instellingen die zijn belast met het beheer 
van de verschillende takken.

In deel I en deel II geeft het Rekenhof commentaar bij de resultaten van de globale 
beheren in 2010. Deel III en deel IV groeperen de vaststellingen, conclusies en 
aanbevelingen van controles in de OISZ.

2 Ontvangsten van de Globale Beheren

De ontvangsten van de globale beheren (inclusief de tak geneeskundige verzor-
ging6) bedroegen in 2010 in totaal bijna 72 miljard euro.

Tabel 1 – Ontvangsten van de sociale zekerheid (in miljoen euro)

  2008 2009 2010

Bijdragen 42.427,4 64,14 % 43.535,8 64,27 % 43.901,5 61,01 %

Staatstoelage 6.993,8 10,57 % 7.120,9 10,51 % 9.627,5 13,38 %

Alternatieve finan-
ciering

12.422,5 18,78 % 12.556,4 18,54 % 13.930,9 19,36 %

Andere ontvangsten 4.305,2 6,51 % 4.525,9 6,68 % 4.499,6 6,25 %

Totaal 66.148,9 100,00 % 67.739,0 100,00 % 71.959,50 100,00 %

Bron: samengevoegde gegevens op basis van cijfers meegedeeld door de FOD Sociale 
Zekerheid

5 Het Globaal Beheer van de werknemers heeft geen betrekking op de uitkering van de jaarlijkse 
vakantie door de RJV. De verrichtingen van de HVKZ van hun kant maken wel deel uit van het 
Globaal Beheer. 

6 Omdat in de uitgaven voor geneeskundige verzorging geen onderscheid meer wordt gemaakt 
tussen de prestaties voor rekening van de werknemers en deze voor rekening van de zelfstandigen, 
wordt die tak afzonderlijk behandeld.
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Grafiek 1 - Procentuele verdeling van de ontvangsten (2010)
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2.1 Sociale bijdragen

In 2010 namen de sociale bijdragen nog slechts 61,01 % van de financiering van 
de sociale zekerheid voor hun rekening.

De financiering via sociale bijdragen wordt in de stelsels van werknemers en zelf-
standigen anders geregeld.

In het werknemersstelsel zijn de bijdragen ten laste van de werknemers en de 
werkgevers. Op het brutoloon van de werknemer betaalt de werkgever aan de RSZ 
13,07 % als werknemersbijdrage en 24,77 % als werkgeversbijdrage, d.i. in totaal 
37,84 %.7

De opgesomde bijdragen zijn niet de enige. Zo zijn de werkgevers onder andere 
ook verschuldigd: een loonmatigingsbijdrage, een bijdrage voor betaald educatief 
verlof, een bijdrage voor sluiting van onderneming, een bijdrage voor kinderop-
vang, een bijdrage voor de risicogroepen, een bijzondere werkloosheidsbijdrage, 
een bijdrage bestemd voor de financiering van het Asbestfonds, een specifieke 
werkgeversbijdrage om de kosten te dekken die voortvloeien uit het fenomeen van 
de onderaangifte van arbeidsongevallen.

Er bestaat ook een systeem voor structurele vermindering van socialezekerheids-
bijdragen, dat beoogt de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid te verla-
gen en het concurrentievermogen van de bedrijven te verhogen. Ook specifieke 
tewerkstellingsbevorderende maatregelen ten gunste van bepaalde doelgroepen 
(oudere werknemers, langdurig werkzoekenden, eerste aanwervingen, jonge 
werknemers, lage lonen, werknemers die collectieve arbeidsduurvermindering in 
hun onderneming of de vierdagenweek genieten) geven aanleiding tot een vermin-
dering van de socialezekerheidsbijdragen.

Zelfstandigen betalen een driemaandelijkse socialezekerheidsbijdrage aan het 
sociaal verzekeringsfonds waarbij ze zijn aangesloten. Die bijdrage wordt bere-
kend volgens het nettoberoepsinkomen dat de zelfstandige verdient in het derde 
kalenderjaar (het referentiejaar) dat voorafgaat aan het jaar waarin de bijdrage 

7 FOD Sociale Zekerheid, Sociale Zekerheid. Alles wat je altijd al wilde weten, januari 2011, p.12.

%

%

%

%
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verschuldigd is. Voor het jaar 2010 (inkomen 2007) variëren de kwartaalbijdragen 
van minimum 650,34 euro tot maximum 3.664,49 euro voor de netto-inkomsten tot 
75.246,19 euro8.

2.2 Staatstoelage

De werkgevers en de werknemers dragen de last van de sociale zekerheid niet 
alleen. De federale Staat betaalt jaarlijks een tegemoetkoming aan de RSZ 
(8.109,2 miljoen euro in 2010) en aan de RSVZ (1.518,3 miljoen euro in 2010).

2.3 Alternatieve financiering

De sociale zekerheid wordt ook gefinancierd met overdrachten van belastingont-
vangsten (de techniek van de “alternatieve financiering”). Die financieringswijze 
heeft een tweeledig doel: een inperking van de staatstoelage en een daling van de 
werkgeversbijdrage. In plaats van arbeid te belasten, wendt men algemene mid-
delen aan om de sociale zekerheid te financieren.

In 2010 werd via de alternatieve financiering in totaal 13.930,9 miljoen euro aan 
fiscale ontvangsten overgedragen. Van dit bedrag komt 12.284,5  miljoen euro 
uit overgedragen btw-ontvangsten, bestemd voor het stelsel van de werknemers 
(8.014,5 miljoen euro), het stelsel van de zelfstandigen (707,1 miljoen euro), de bij-
drage van de Staat in de uitgaven van de geneeskundige verzorging (1.953,6 mil-
joen euro) en de staatstoelage in de uitgaven voor de ziekenhuizen (1.609,3 miljoen 
euro). Daarnaast krijgt de sociale zekerheid ook een deel van de inkomsten van 
accijnzen, van de roerende voorheffing en van de personen- en vennootschapbe-
lasting (1.646,4 miljoen euro).

8 Deze tarieven gelden voor de algemene categorie zelfstandigen (hoofdberoepen). Beginnende 
zelfstandigen die nog geen referentiejaar hebben, betalen een bijdrage berekend op een 
voorlopige basis. Mensen die naast hun hoofdberoep (bijvoorbeeld als werknemer) ook een 
zelfstandig bijberoep uitoefenen, en tewerkgestelde (“actieve”) gepensioneerden betalen geen 
bijdrage of betalen een verminderde bijdrage, tenzij hun jaarinkomen hoger ligt dan een bepaald 
bedrag dat jaarlijks wordt bepaald.
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Hoofdstuk 2
Begrotingsgegevens

Een globale consolidatie van de rekeningen van de sociale zekerheid is momen-
teel onmogelijk omdat het boekhoudplan van de OISZ niet eenvormig wordt toe-
gepast en omdat de instellingen achterop lopen met de opmaak van hun rekenin-
gen. De begrotingsresultaten van een groot deel van de sociale zekerheid kunnen 
worden geraamd aan de hand van de rekeningen van de globale beheren van de 
RSZ en het RSVZ. De bedragen die vanuit thesaurieoogpunt in de rekeningen van 
de globale beheren zijn opgenomen, moeten elk jaar worden bijgesteld om te ko-
men tot een vorderingensaldo op basis van vastgestelde rechten overeenkomstig 
de bepalingen van het Europees boekhoudsysteem ESR 95.

Uit de tabellen die de FOD Sociale Zekerheid heeft doorgestuurd in augus-
tus 2011  blijkt een begrotingssaldo 2010  voor de RSZ-Globaal Beheer van  
– 174,1  miljoen euro en een begrotingssaldo 2010  voor het RSVZ-Globaal  
Beheer van + 343,1 miljoen euro. Het Rekenhof heeft in die tabellen boekings-
fouten vastgesteld waardoor de begrotingssaldi worden overschat. Deze zouden 
moeten worden vastgesteld op – 443,4 miljoen euro voor de RSZ-Globaal Beheer 
en op + 308,7 miljoen euro voor het RSVZ-Globaal Beheer.

1 Boekhoudprincipes

De sociale zekerheid is een afzonderlijke entiteit met een eigen budgettair en 
boekhoudkundig stelsel. De verrichtingen ervan worden niet opgenomen in de 
jaarrekening van de Staat.

1.1 OISZ

De OISZ moeten begrotingen en uitvoeringsrekeningen van de begroting opstellen 
volgens het principe van de aanrekening van de verworven rechten.

De reglementering bepaalt dat de begrotingsontvangsten rechten zijn die de instel-
ling heeft verworven ten aanzien van derden. De begrotingsuitgaven zijn de rech-
ten die derden hebben verworven ten aanzien van de instelling9. Een recht wordt 
als verworven beschouwd als aan drie voorwaarden is voldaan: het bedrag ervan 
kan exact worden bepaald, de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser 
is bekend en het recht op betaling vervalt tijdens het begrotingsjaar in kwestie. Die 
definitie leunt nauw aan bij het concept van de vastgestelde rechten dat vervat is in 
de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comp-
tabiliteit van de federale Staat.

De minister van Begroting bezorgt de rekeningen van de OISZ aan het Rekenhof 
ter controle. In de huidige omstandigheden kan het Rekenhof geen globale conso-
lidatie uitvoeren van de rekeningen van de OISZ.

Een eerste reden daarvoor is dat het boekhoudplan van de OISZ niet eenvormig wordt 
toegepast. Het plan is overigens nog altijd niet opgelegd door een koninklijk besluit. 

9 Artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de 
begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid 
die zijn onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het 
oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
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Rekening houdend met de invoering van de globale beheren, heeft het Rekenhof ge-
pleit voor de opmaak van een geconsolideerde rekening voor de sociale zekerheid10.

Een andere reden is het feit dat de opmaak van de rekeningen vertraging oploopt 
(zie eerste artikel van deel III van dit Boek). De definitieve bedragen van de gere-
aliseerde ontvangsten en uitgaven van alle OISZ kunnen pas worden becijferd als 
alle rekeningen zijn afgesloten en gecontroleerd. Nadat het boekjaar in kwestie is 
afgesloten, kan die procedure nog minstens twee jaar duren, meer bepaald omdat 
de opmaak van de rekeningen vertraging oploopt11 en omdat de rekeningen niet 
tijdig aan het Rekenhof worden overgezonden.

1.2 Globale beheren

Het financieel beheer van de sociale zekerheid werd in 1995 geglobaliseerd voor 
het stelsel van de werknemers en in 1997 voor het stelsel van de zelfstandigen. 
Dat moest het financieel beheer transparanter, coherenter en efficiënter maken.

Volgens de principes van het Globaal Beheer worden de middelen van de sociale 
zekerheid geïnd en geglobaliseerd door de RSZ en het RSVZ. Het gaat voorname-
lijk om sociale bijdragen, de staatstoelage en de alternatieve financiering. Daarna 
verdelen ze de middelen over de OISZ die de diverse takken van de sociale zeker-
heid beheren, naargelang de behoeften van die OISZ (dekking van sociale presta-
ties en van hun administratiekosten).

De rekeningen van de globale beheren zijn gebaseerd op de thesaurieontvangsten 
en –uitgaven. De globale beheren verschaffen middelen aan de OISZ naargelang hun 
thesauriebehoeften. Ze putten daarvoor uit het geheel van de geïnde ontvangsten.

Bepaalde thesaurieontvangsten stemmen overeen met verworven rechten (dat is 
het geval voor de staatstoelagen en de alternatieve financiering wanneer die wor-
den betaald in het jaar waarop ze betrekking hebben, wat meestal het geval is). Op 
het vlak van de sociale bijdragen worden echter alleen de stortingen in aanmerking 
genomen, en niet de vorderingen. Bij de uitgaven wordt geen rekening gehouden 
met de schulden. Sommige uitgaven zijn regulariseringen in verband met voor-
gaande boekjaren (dat is het geval voor de voorlopige en definitieve afrekeningen 
tussen het RIZIV en de verzekeringsinstellingen). Dat maakt het onmogelijk de 
door de globale beheren geregistreerde uitgaven nauwgezet te koppelen aan de 
door derden verworven rechten in de loop van het betrokken boekjaar.

Voorts, bij gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen, blijven niet opgevraagde 
thesauriebedragen binnen de globale beheren, waar ze worden aangewend om er 
de andere takken van de sociale zekerheid mee te financieren.

Om het saldo van de thesaurieverrichtingen te laten passen in de optiek van de 
vastgestelde rechten, om de verrichtingen aan een specifiek boekjaar te kunnen 
koppelen (Europese vereisten van het ESR 95), voeren de globale beheren en de 
FOD Budget dus elk jaar diverse correcties uit om het geconsolideerde vorderin-
gensaldo van de sociale zekerheid te becijferen.

10 Voor het eerst in het 160e Boek van het Rekenhof, p. 224. De aanbeveling is ook terug te vinden 
in het 162e Boek, p. 389.

11 De redenen voor die vertraging verschillen van OISZ tot OISZ: vertragingen bij het aanstellen van 
bedrijfsrevisoren, ontoereikend informaticabeheer (bij de RSZ wordt het boekhoudprogramma 
vervangen), complexe relaties met derden (RIZIV en verzekeringsinstellingen), enz.
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1.3 Specifiek geval van de geneeskundige verzorging

Voor de geneeskundige verzorging geldt een specifieke financieringsregeling. 
Sinds 2004 wordt een groeinorm van 4,5 % (+ indexering) toegepast om de begro-
tingsdoelstelling van die tak te bepalen. Sinds de wet van 31 januari 2007 betref-
fende de financiering van de ziekteverzekering in werking trad12, stemt die doelstel-
ling overeen met een bij wet gewaarborgde financiering13. Net als de andere takken 
wordt de tak van de geneeskundige verzorging gefinancierd met de algemene ont-
vangsten van de globale beheren (dat zijn de sociale bijdragen, de staatstoelage 
en de alternatieve financiering). Overeenkomstig de wet van 31 januari 2007 is het 
echter zo dat de tegemoetkoming van de globale beheren ten gunste van de ge-
neeskundige verzorging zich in 2010 beperkt tot de toename van de ontvangsten 
uit sociale bijdragen tussen 2008 en 2009, en dat de geneeskundige verzorging 
een aanvullende alternatieve financiering krijgt toegekend om het bedrag van de 
begrotingsdoelstelling te halen.

De financiering ten belope van de begrotingsdoelstelling die sinds 2004 op basis 
van die groeinorm wordt toegekend, ligt hoger dan de daadwerkelijke uitgaven van 
de geneeskundige verzorging en ligt dus ook hoger dan het bedrag dat vanuit de 
globale beheren naar het RIZIV vloeit om de thesauriebehoeften van die instelling 
te dekken. De geneeskundige verzorging laat al enkele jaren aanzienlijke over-
schotten ten aanzien van de begrotingsdoelstelling optekenen.

Sinds 2007 gaat een deel van de overschotten van de geneeskundige verzorging 
naar het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging14. Het be-
drag dat naar het Fonds gaat, wordt elk jaar vastgelegd in een koninklijk besluit. In 
2010 ging het om een bedrag van 294,2 miljoen euro (90 % voor de RSZ-Globaal 
Beheer en 10 % voor het RSVZ-Globaal Beheer). Daar komt nog een bedrag van 
5,5 miljoen euro bovenop, dat afkomstig is van terugbetalingen die de ziekenhui-
zen uitvoeren ten gunste van het RIZIV. Op 31 maart 2011 bevatte het Fonds voor 
de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging 1.262,7 miljoen euro.

2 Leessleutels voor de begrotingstabellen 2010

Om de begrotingstabellen van de hoofdstukken 3 en 4 op te stellen, baseert het 
Rekenhof zich op de tabellen die de FOD Sociale Zekerheid elk jaar opstelt om 
rekenschap af te leggen over de uitvoering van de begroting van de sociale zeker-
heid. Deze tabellen bevatten echter de voorlopige resultaten vermits ze nog niet 
zijn goedgekeurd door de beheersorganen van de OISZ.

De tabellen met de initiële en de aangepaste begrotingsramingen 2010 vermelden 
de verworven rechten als uitgaven voor overdrachten naar het RIZIV, overeenkom-
stig de wet betreffende de financiering van de geneeskundige verzorging.

De tabellen met de begrotingsresultaten 2010 vermelden bij de uitgaven enkel nog 
de thesauriebedragen die werden opgevraagd door de geneeskundige verzorging. 
De thesauriebehoeften bedroegen 19.790,8 miljoen euro voor de werknemers en 
2.081,4 miljoen euro voor de zelfstandigen. De sommen in kwestie werden op-
gevraagd bij de RSZ-Globaal Beheer en bij het RSVZ-Globaal Beheer. Ze liggen 

12 Wet van 31  januari 2007  tot wijziging van de wet van 23  december 2005  betreffende het 
generatiepact met het oog op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de 
ziekteverzekering.

13 Volgens het Rekenhof gaat het wel degelijk om verworven rechten voor de ontvangsten van de 
geneeskundige verzorging in de zin van de definitie van verworven rechten die vervat is in artikel 
2 van het al vernoemde koninklijk besluit van 22 juni 2001.

14 Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging werd opgericht door artikel 
111 van de programmawet van 27 december 2006.
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respectievelijk 1.154,8 miljoen euro en 127,2 miljoen euro lager dan de begrotings-
doelstelling van de geneeskundige verzorging, zoals die werd bepaald in de aan-
gepaste begroting 2010. De aldus ontstane overschotten blijven in handen van de 
thesaurieën van de globale beheren.

De FOD Sociale Zekerheid heeft de (voorlopige) begrotingsresultaten 2010 van de 
globale beheren als volgt becijferd:

•  - 174,2 miljoen euro voor de RSZ-Globaal Beheer, tegenover
   - 1.862,6 miljoen euro in 2009;
• + 343,1 miljoen euro voor het RSVZ-Globaal Beheer, tegenover   
  + 116,2 miljoen euro in 2009.

Het Rekenhof merkt echter op dat de door de FOD Sociale Zekerheid becijferde 
begrotingssaldi overschat zijn15, voornamelijk omdat de verrichtingen met betrek-
king tot het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging niet op de 
juiste manier werden verwerkt (zie hoofdstuk 3, 4 en 5).

De voorlopige begrotingsresultaten 2010 van de globale beheren werden herbere-
kend door het Rekenhof (zie hoofdstuk 3 en 4). Ze bedragen respectievelijk:

- 443,4  miljoen euro voor de RSZ-Globaal Beheer (zie hoofdstuk 3) en 
+ 308,7 miljoen euro voor het RSVZ-Globaal Beheer (zie hoofdstuk 4).

15 Overschatting van 269,3  miljoen euro voor de RSZ-Globaal Beheer en overschatting van 
34,4 miljoen euro voor het RSVZ-Globaal Beheer.
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Hoofdstuk 3
Globaal Beheer van de werknemers

De gerealiseerde ontvangsten lagen 834,7 miljoen euro hoger dan de initiële be-
grotingsramingen en 459,4 miljoen euro hoger dan de aangepaste begrotingsra-
mingen. De gerealiseerde uitgaven lagen 853,7 miljoen euro lager dan de initiële 
begrotingsramingen en 949,3 miljoen euro lager dan de aangepaste begrotings-
ramingen. Deze evolutie is te wijten aan de tewerkstelling die beter evolueerde 
in 2010 dan verwacht en aan het grote verschil tussen de begrotingsdoelstelling 
voor de uitgaven voor geneeskundige verzorging en de werkelijke uitgaven daar-
voor in 2010.

De uitgaven voor sociale prestaties buiten de geneeskundige verzorging (RIZIV-
uitkeringen, pensioenen, kinderbijslag, arbeidsongevallen, beroepsziekten, loop-
baanonderbreking, werkloosheid, brugpensioenen en uitkeringen aan zeevaren-
den en mijnwerkers) zijn met 3,3 % gestegen ten opzichte van 2009.

Volgens de berekeningen van het Rekenhof bedraagt het begrotingssaldo van het 
Globaal Beheer van de werknemers eind 2010 -443,4 miljoen euro.

Het Rekenhof heeft de vier anticrisismaatregelen voor de werkgelegenheid on-
derzocht die de regering in 2009 en 2010 heeft genomen. Het gaat om het cri-
sistijdskrediet (uitgave van 4 miljoen euro in 2010), de crisisschorsing van de ar-
beidsovereenkomst voor bedienden (uitgave van 18,6 miljoen euro in 2010), de 
crisispremie (uitgave van 31 miljoen euro in 2010) en het Win-Winplan (uitgave van 
162,7 miljoen euro in 2010).

Net als 2009 kenmerkte 2010 zich door een intensivering van de regeringsmaat-
regelen om de sociale fraude te bestrijden. Volgens een raming zou een globaal 
bedrag van 121,3 miljoen euro kunnen worden gerecupereerd als gevolg van die 
maatregelen. Op basis van de beschikbare statistieken echter valt niet precies op 
te maken welke bedragen effectief voor elke actie werden gerecupereerd.

1 Begrotingsanalyse

De volgende tabellen tonen de definitieve begrotingsontvangsten en -uitgaven voor 
het jaar 2008 alsook de voorlopige ontvangsten en uitgaven voor 2009 en 201016.

De ontvangsten in de begrotingstabellen zijn hoofdzakelijk thesaurieontvangsten.

De uitgaven in de begrotingstabellen zijn thesaurie-uitgaven. Wat de geneeskun-
dige verzorging betreft, vertegenwoordigen de vermelde cijfers uitsluitend de the-
saurie-opvragingen van de geneeskundige verzorging in 2010.

De verwachte ontvangsten en de geplande uitgaven voor de regeringsmaatrege-
len werden afzonderlijk vermeld in de initiële begroting en in de aangepaste be-
groting 2010. Het effect van die maatregelen is echter niet apart identificeerbaar 
in de realisaties 2010, waar ze zonder specifieke vermelding werden geboekt in 
verschillende ontvangsten- en uitgavenrekeningen (zie punt 2 en 3 over de anticri-
sismaatregelen en de strijd tegen de sociale fraude).

16 In afwachting van de officiële afsluiting van de rekeningen van alle OISZ.



Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011 21

1.1  Evolutie van de begrotingsontvangsten van het stelsel van de werk-
nemers

Tabel 1 - Ontvangsten van het Globaal Beheer van de werknemers  
(in miljoen euro)1718

 Ontvangsten Definitieve 
realisaties 

2008

Voorlopige 
realisaties 

2009
(aug. 2011)

Begroting 
2010

(nov. 2009)

Aangepaste 
begroting 

2010
(april 2010)

Voorlopige 
realisaties 

2010
(aug. 2011)

Bijdragen

   Gewone 36.698,9 37.368,4 37.018,1 37.182,4 37.648,6

   Specifieke 1.693,8 1.788,0 1.746,6 1.883,8 1.852,8

Regerings-
maatregelen

-23,8 15,2

Staatstoelagen 5.745,6 5.850,0 8.151,6 8.086,9 8.109,2

Alternatieve 
 financiering

9.297,1 9.246,4 10.505,1 10.569,4 10.520,8

Toegewezen 
 ontvangsten

1.187,0 1.212,4 1.201,6 1.181,4 1.209,1

Externe over-
drachten17

402,4 622,4 509,3 518,0 559,0

Overdracht Fonds 
voor de Toekomst van 
de Geneeskundige 
Verzorging

553,8 276,0 269,6 269,7 269,3

Begrotingsbijdrage 
geneesk. verz.18

315,0 315,0 315,0

Inkomsten uit 
 beleggingen

195,5 268,9 189,4 256,8 258,7

Diverse ontvangsten 564,7 627,9 732,2 711,6 706,9

Totale eigen 
ontvangsten

56.338,8 57.260,4 60.614,7 60.990,0 61.449,4

Bron: vademecum van de sociale zekerheid voor 2008, algemene toelichting bij de initiële 
begroting 2010, voorstel van aangepaste begroting 2010, voorlopige realisaties 2009 en 
2010 op basis van de cijfergegevens van de FOD Sociale Zekerheid van augustus 2011

De belangrijkste vaststelling over de gerealiseerde ontvangsten van 2010 is dat het 
bedrag van de voorlopige realisaties 2010 (cijfers van augustus 2011) 834,7 mil-
joen euro hoger ligt dan het bedrag van de begrotingsramingen (november 2009) 
en 459,4  miljoen euro hoger dan de raming in de aangepaste begroting (april 
2010). Die verschillen zijn voornamelijk toe te schrijven aan de tewerkstelling die 
in 2010 sneller heropleefde dan verwacht. De begrotingsontvangsten 2010 stijgen 
met 4.189 miljoen euro ten opzichte van 2009 (+ 7,3 %).

17 Externe overdrachten door de takken van de sociale zekerheid, met uitzondering van de 
geneeskundige verzorging.

18 Dit bedrag is niet apart weergegeven als ontvangst bij de uitvoering van de begroting 2010. Het 
wordt hier apart weergegeven omwille van de coherentie met de begrotingsdocumenten.
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1.1.1 Ontvangsten uit gewone bijdragen

In 2010 lagen de ontvangsten uit gewone bijdragen 280,2 miljoen euro hoger dan 
in 2009 (+ 0,7 %).

Het is vooral de positieve evolutie van de werkgelegenheid die ertoe heeft geleid 
dat de ontvangsten uit sociale bijdragen in 2010 hoger lagen dan alle ramingen in 
de begroting 2010 (november 2009) en de ramingen in de aangepaste begroting 
(april 2010).

België heeft goed weerstand geboden aan de crisis in de werkgelegenheid. Vanaf 
het tweede trimester 2010 is de werkgelegenheid in de bedrijven opnieuw gegroeid 
(zie volgende grafiek) maar blijft onder het niveau van voor de crisis 2008.

Bepaalde factoren kunnen worden aangehaald om deze evolutie te verklaren, zo-
als het systeem van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en de gedeeltelijke uit-
breiding ervan tot de bedienden, alsook de uitvoering van het Win-Winplan en de 
continue groei van de dienstenchequebanen.

Grafiek 1 – Arbeidsvolume in voltijdse equivalenten voor de privésector
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Graphique 1 - Volume de travail en équivalents temps plein pour le secteur privé 

 

Source : tableaux élaborés par la Cour des comptes sur la base des déclarations 
trimestrielles à l'ONSS 

1.1.2 Réductions de cotisations 

Les réductions de cotisations sociales accordées par le législateur à certains 
employeurs comme aux travailleurs constituent un manque à gagner au niveau 
des recettes de l’ONSS. Ces réductions provoquent cependant aussi des effets 
retour, notamment en matière d’emploi et, par conséquent, de diminution des 
dépenses de chômage. 

Tableau 2 – Évolution des réductions de cotisations (en millions d’euros) 

 2008 2009 2010 

Structurelles 4.109,7 3.974,6 4.012,3 

Groupes cibles19 800,3 773,5 797,1 

Personnelles20 666,6 712,6 695,7 

Maribel 485,7 524,3 543,2 

Affectations spéciales21 356,9 381,8 404,2 

                                                           

19 Principalement pour les jeunes, les chômeurs de longue durée et les travailleurs 
âgés. 
20 Bonus à l’emploi. 
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Bron: Rekenhof op basis van trimestriële mededelingen aan de RSZ

1.1.2 Bijdrageverminderingen

De bijdrageverminderingen die de wetgever toekent aan bepaalde werkgevers en 
aan de werknemers betekenen een verlies op het niveau van de RSZ-ontvangsten 
maar genereren ook terugverdieneffecten op het vlak van de werkgelegenheid en 
leiden bijgevolg tot een daling van de werkloosheidsuitgaven.
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Tabel 2 – Evolutie van de bijdrageverminderingen (in miljoen euro)192021

2008 2009 2010

Structureel 4.109,7 3.974,6 4.012,3

Doelgroepen19 800,3 773,5 797,1

Persoonlijk20 666,6 712,6 695,7

Maribel 485,7 524,3 543,2

Bijzondere toewijzingen21 356,9 381,8 404,2

Totaal 6.419,2 6.366,8 6.452,5

Bron: beheerscomités van de sociale zekerheid van oktober 2009, juli 2010 en juli 2011

Zoals de tabel al aangeeft, is het totale bedrag van de sociale bijdrageverminde-
ringen weinig geëvolueerd sinds 2008.

Op het vlak van de sociale bijdrageverminderingen vertaalden de anticrisismaatre-
gelen zich meer bepaald als volgt:

—  tijdelijke uitbreiding (van 1  januari 2009  tot 31  januari 2011) van het 
toepassingsveld van de vermindering van werkgevers- en werknemers-
bijdragen voor werknemers die worden ontslagen wanneer een bedrijf 
failliet gaat, sluit of in vereffening gaat;

—  tijdelijke aanpassing van de arbeidsduur, waardoor de werkgever via 
een collectieve arbeidsduurvermindering de loonlasten kan drukken 
omdat de werkgeversbijdragen dalen, en waardoor de werknemer min-
stens ¾ van het bedrag van de bijdragevermindering ontvangt als com-
pensatie voor het loonverlies.

1.1.3 Specifieke bijdragen

De specifieke bijdragen zijn in 2010 met 64,8 miljoen euro gestegen (+ 3,6 %). Het 
gaat voornamelijk om het dubbel vakantiegeld, de premies voor groepsverzekerin-
gen en bedrijfswagens.

1.1.4 Staatstoelagen

De staatstoelage bedraagt 8.109,2 miljoen euro in 2010. Dat is 2.259,2 miljoen 
euro meer dan in 2009.

Deze toelage bestaat voornamelijk uit twee bedragen:

•	 een recurrente toelage aan het Globaal Beheer van 5.799,5  miljoen euro 
(5.836,3 miljoen euro in 2009);

•	 een specifieke toelage voor de globale beheren van de werknemers en de 
zelfstandigen, die zich beperkt tot twee begrotingsjaren, 2010 en 2011, en die 
berust op artikel 73 van de programmawet van 23 december 2009. Het bedrag 
van 2.297,1 miljoen euro voor het Globaal Beheer van de werknemers werd 
integraal gestort in 201022.

19 Voornamelijk voor jongeren, langdurig werklozen en oudere werknemers.
20 Werkbonus.
21 Voornamelijk de gesubsidieerde contractuelen.
22 Artikel 73  bepaalt dat 50  % van het vooropgstelde bedrag in voorkomend geval kan worden 

verminderd naargelang de evolutie van de economische parameters.
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1.1.5 Alternatieve financiering

Het bedrag van de alternatieve financiering bedraagt 10.520,8  miljoen euro in 
2010, d.i. 1.274,4 miljoen euro meer dan in 2009 (+ 13,8 %).

Deze stijging kan voor een zeer groot deel worden toegeschreven aan de nieuwe 
financieringsmethode van de geneeskundige verzorging, die niet langer is geba-
seerd op het louter dekken van de behoeften door de globale beheren23.

Sinds 2008 bepaalt de wet voor de tak geneeskundige verzorging een jaarlijkse 
begrotingsdoelstelling die overeenstemt met een gegarandeerde financiering. Die 
financiering gebeurt door een tussenkomst van de globale beheren, waarvan de 
evolutie is beperkt tot de groeipercentages van de socialezekerheidsbijdragen, 
aangevuld met een bijkomende alternatieve financiering. Voor 2010 werd uitge-
gaan van de stijging met 1,8 % van de sociale bijdragen tussen 2008 en 2009 voor 
de berekening van het bedrag van de overgedragen bijdragen aan de geneeskun-
dige verzorging. De bijkomende alternatieve financiering is zo goed als verdub-
beld, van 949,1 miljoen euro in 2009 tot 1.776,5 miljoen euro in 2010.

De toename van de alternatieve financiering heeft ook te maken met de financie-
ring van de kosten van dienstencheques24: de federale begroting stort via de al-
ternatieve financiering een bedrag aan de RSZ-Globaal Beheer dat overeenstemt 
met de brutokostprijs van het systeem, verminderd met de terugverdieneffecten. 
Op die manier is de financiering toegenomen van 656,6 miljoen euro in 2009 tot 
735 miljoen euro in 201025.

De bepalingen in verband met de alternatieve financiering worden elk jaar com-
plexer. Het Rekenhof merkt op dat talrijke koninklijke besluiten betreffende een 
deel van de ontvangsten van de alternatieve financiering soms met jaren vertra-
ging worden genomen.

1.1.6 Toegewezen ontvangsten

Het gaat voornamelijk over de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid die in 
2010 daalt met 3,3 miljoen euro ten opzichte van 2009.

1.1.7 Externe overdrachten

Het gaat voornamelijk om overdrachten vanuit het Fonds voor Arbeidsongevallen 
en vanuit de RVA (bedragen van de tijdelijke werkloosheid overgeheveld door het 
Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen 
werknemers). Die overdrachten dalen in 2010 met 63,4 miljoen euro ten opzichte 
van 2009.

1.1.8  Overdracht aan het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging

Het bedrag van 269,3  miljoen euro, voorafgenomen op de globale begrotings-
doelstelling van de geneeskundige verzorging, stemt overeen met een effectieve 
overdracht van financiële middelen in 2010 aan het Fonds voor de Toekomst van 
de Geneeskundige Verzorging voor het deel (90 %) dat eigendom is van de RSZ-
Globaal Beheer.

23 Art. 66, § 13, van de programmawet van 2 januari 2001, ingevoegd door de programmawet van 
22 december 2008. 

24 Art. 66, § 1, 2 en 3bis, van de programmawet van 2 januari 2001.
25 Voor meer details, zie Rekenhof, Dienstencheques, verslag aan de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2009, 84 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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Het Rekenhof merkt echter op dat, in tegenstelling tot de begrotingsuitvoering 
2009, in 2010 geen tegenwaarde voor dit bedrag is opgenomen in de uitgaven van 
de tabellen van de FOD Sociale Zekerheid (noch onder de post “overdracht naar 
de geneeskundige verzorging” noch onder een andere uitgavenpost).

Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat het niet boeken van tegenwaarde voor 
een werkelijke verschuiving in de ontvangsten, leidt tot een overschatting van het 
begrotingssaldo met eenzelfde bedrag, namelijk met 269,3 miljoen euro.

1.1.9 Begrotingsbijdrage geneeskundige verzorging

De federale begroting 2010 voorzag in een bedrag van 315 miljoen euro als bijdra-
ge aan de doelstelling van het evenwicht van de sociale zekerheid. Deze bijdrage 
vertaalt zich door een overdracht van de begrotingsdoelstelling van de geneeskun-
dige verzorging aan de ontvangsten van het Globaal Beheer van de werknemers 
(voor de zelfstandigen is het bedrag 35 miljoen euro)26.

1.1.10 Inkomsten uit beleggingen

Het bedrag van 258,7 miljoen euro omvat onder meer de volgende bedragen:

•	 gerealiseerde intresten op de portefeuille: 156,3 miljoen euro (niet beschikbaar 
gekapitaliseerd bedrag);

•	 gerealiseerde meerwaarden op de portefeuille (op de verkoop van obligaties): 
75,6 miljoen euro (niet beschikbaar gekapitaliseerd bedrag);

•	 intresten 2010 van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Ver-
zorging (beschikbaar bedrag voor de uitgaven van het Globaal Beheer van de 
werknemers): 22,5 miljoen euro;

•	 opbrengsten uit thesauriebeleggingen: 0,4 miljoen euro.

In hoofdstuk 1 van Deel II van dit Boek geeft het Rekenhof meer gedetailleerde 
commentaar bij de thesaurie en de reserves van het Globaal Beheer van de werk-
nemers.

1.1.11 Diverse ontvangsten

Het grootste deel (404,4 miljoen euro) van de 706,9 miljoen euro is afkomstig van 
verrichtingen die de RKW uitvoerde voor rekening van derden. Bij de diverse uit-
gaven werd een overeenstemmend bedrag ingeschreven.

26 Artikel 42 van de programmawet van 23 december 2009.
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1.2 Evolutie van de begrotingsuitgaven van het stelsel van de werkne-
mers

Tabel 3 – Uitgaven van het Globaal Beheer van de werknemers (in miljoen euro)

Uitgaven Definitieve 
 realisaties 

2008

Voorlopige 
 realisaties 

2009 
(aug. 2011)

Begroting  
2010 

(nov. 2009)

Aangepaste 
begroting 

2010 
(april 2010)

Voorlopige 
 realisaties 

2010 
(aug. 2011)

Sociale prestaties (excl. 
geneesk. verz.)

33.876,8 36.538,3 37.780,9 37.683,2 37.743,4

   Uitkeringen (RIZIV) 4.270,7 4.616,7 4.983,2 4.982,4 5.009,0

   Pensioenen 
   (incl. kapitalisatie)

16.865,2 17.787,1 18.155,7 18.147,5 18.328,7

   Kinderbijslag 3.922,7 4.104,7 4.143,3 4.144,5 4.199,6

   Arbeidsongevallen 174,5 185,0 188,9 188,9 186,4

   Beroepsziekten 311,4 304,8 282,4 293,5 303,8

   Loopbaanonderbreking,  
   werkloosheid,  
   brug pensioen

8.318,7 9.524,3 10.011,9 9.910,5 9.700,1

   Zeevarenden en  
   mijn werkers

13,6 15,6 15,5 15,8 15,8

Niet-verdeeld -18,0 -18,0

Betalingskosten 8,9 8,4 9,1 5,5 4,0

Beheerskosten 1.018,1 1.085,1 1168,8 1.159,7 1.116,4

Externe overdrachten 19.400,1 20.068,4 21.972,5 22.021,7 21.020,2

   Overdrachten naar 
    geneeskundige  
   verzorging

18.574,8 19.264,4 20.950,1 20.945,6 20.105,8

   Overdrachten naar  
   andere takken

825,4 804,0 1.022,3 1.076,1 914,4

Intresten 1,5 2,4 27,1 16,8 8,6

Diversen 1.301,5 1.508,3 1.536,9 1.704,0 1.731,0

   Dienstencheques 878,5 1.051,0 1.017,9 1.187,6 1.231,4

   Andere 423 457,3 519,0 516,4 499,6

Totale uitgaven vóór 
 interne overdrachten

55.606,9 59.210,9 62.477,3 62.572,9 61.623,6

Bron: vademecum van de sociale zekerheid voor 2008, algemene toelichting bij de initiële 
begroting 2010, voorstel van aangepaste begroting 2010, voorlopige realisaties 2009 en 
2010 op basis van de cijfergegevens van de FOD Sociale Zekerheid van augustus 2011, 
cijfers van het comité van de RSZ-Globaal Beheer

De in 2010 geboekte uitgaven (cijfers van augustus 2011) lagen 853,7 miljoen euro 
lager dan de begrotingsramingen 2010  (november 2009) en 949,3 miljoen euro 
lager dan de ramingen in de aangepaste begroting (april 2010). Die verschillen 
zijn, net als bij de ontvangsten, toe te schrijven aan de economie die in 2010 snel-
ler heropleefde dan verwacht (lagere werkloosheidsuitgaven dan de budgettaire 
verwachtingen), maar ook aan het grote verschil tussen de begrotingsdoelstelling 
van de uitgaven voor geneeskundige verzorging (financiering door de RSZ-Glo-
baal Beheer) en de thesauriebehoeften van diezelfde geneeskundige verzorging 
in 2010.
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1.2.1 Uitgaven voor sociale prestaties

In 2010 bedragen de uitgaven voor prestaties van de sociale zekerheid (met uitzon-
dering van de uitgaven voor geneeskundige verzorging) 37.743,4 miljoen euro. De 
uitgaven liggen iets lager dan het bedrag dat werd ingeschreven in de initiële be-
groting 2010 (- 37,5 miljoen) en hoger dan in de aangepaste begroting (+ 60,3 mil-
joen euro). Het zijn voornamelijk de werkloosheidsuitgaven die in 2010 minder snel 
zijn gestegen dan in de initiële begroting werd geraamd (- 311,8 miljoen euro).

De uitgaven voor sociale prestaties zijn met 1.205,1  miljoen euro gestegen ten 
opzichte van 2009 (+ 3,3 %).

RIZIV-uitkeringen

De uitgaven in de sector uitkeringen stijgen met 393  miljoen euro ten opzichte 
van 2009  (+ 8,5 %). De toename situeert zich vooral bij de invaliditeitsuitgaven  
(+ 270,5 miljoen euro).

Tabel 4 – Evolutie van de RIZIV-uitkeringen (in miljoen euro)27

RIZIV-uitkeringen Realisaties 
2009

Aangepaste  
begroting 2010

Voorlopige  
realisaties 2010

Primaire arbeidsonge-
schiktheid

1.211,2 1.299,8 1.286,4

Moederschap 512,6 586,9 559,3

Invaliditeit 2.886,3 3.123,5 3.156,8

Begrafeniskosten 6,6 6,6 6,5

Professionele inschakeling 0,5 0,5 1,4

Totale uitkeringen 4.617,2 5.017,3 5.010,4

Bron: Dienst Uitkeringen van het RIZIV

De stijging van de invaliditeitsuitgaven (+ 9,37 %) is te wijten aan verschillende 
factoren. De stijging van het aantal dagen (+ 5,63 %) is het gevolg van de toe-
name van het aantal invaliden. Dat aantal neemt toe door de grotere participatie 
van vrouwen op de arbeidsmarkt, de bevolking vergrijst en de gelijkschakeling 
van pensioenleeftijd voor vrouwen met deze van de mannen. Ook de stijging van 
de toegekende gemiddelde uitkering (+ 3,53 %) speelt mee en is een gevolg van 
de indexaanpassing (+0,66 %) en de maatregelen die in 2009 en in 2010 werden 
genomen ter herwaardering van de uitkeringen (+43,9 miljoen euro, d.i. + 1,52 %). 
De toekenning van een premie van 75 euro aan personen met vijf jaar arbeidson-
geschiktheid op 31 december 2009 deed de uitgaven stijgen met 0,3 %.

Wat de uitgaven voor de moederschapsverzekering betreft, stijgen de uitkeringen 
voor bevallingsrust met 0,9 % en de gemiddelde uitkering gaat 0,98 % omhoog 
(index 0,66 % + stijging van het werkelijke loon). De uitgaven voor werkverwijde-
ring28, daarentegen, stijgen met 56,79 %. Sinds 1 januari 2010 draagt het RIZIV de 
uitgaven voor werkverwijdering. Voordien vielen die ten laste van het Fonds voor 
Beroepsziekten. Bovendien steeg het uitkeringspercentage voor werkverwijdering 
van 60 tot 78,2 %. Als gevolg van die maatregelen is de gemiddelde uitkering met 
27,1 % gestegen (van 44,73 euro tot 56,85 euro) en het aantal vergoede werkver-
wijderingsdagen is gestegen van 1.912.649 tot 2.334.790 (+ 20,2 %).

27 Om de bedragen van de uitkeringen te verdelen over verschillende categorieën heeft het 
Rekenhof de cijfers van het RIZIV gebruikt. Deze verschillen licht met de cijfers in de tabel van de 
FOD Sociale Zekerheid (tabel 3). Het gaat om voorlopige gegevens.

28 Voor zwangere vrouwen in geval van gevaar voor hun zwangerschap.
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Pensioenen

De uitgaven voor de werknemerspensioenen zijn t.o.v. 2009  toegenomen met 
3,04 % tot 18.328,7 miljoen euro. In 2010 werden er voor de werknemerspensioe-
nen geen nieuwe maatregelen genomen, maar de uitgaven omvatten voortaan de 
zuivere renten van het wettelijk kapitalisatiestelsel29.

De toename van de uitgaven is het gevolg van een verhoging van het aantal 
gepensioneerden,de gemiddelde uitkering en de indexaanpassing van de uitke-
ringen in september 2010. De uitgaven overschrijden de aangepaste begroting 
2010 met 181,2 miljoen euro.

De uitgaven van de pensioenbonus zijn in 2010 sterk toegenomen, tot 40,85 mil-
joen euro (zie grafiek 2). De pensioenbonus30 werd ingevoerd in het kader van het 
generatiepact31 en heeft tot doel om de werknemers op latere leeftijd met pensioen 
te laten gaan. De regeling voorziet in een bonus voor werknemers die blijven wer-
ken na 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar.

De RVP berekende dat de pensioenbonus in 2010  maandelijks gemiddeld 
130,48 euro voor de mannen en 104,18 euro voor de vrouwen bedroeg (aan index 
128,24). In tegenstelling tot de pensioenbonus voor de ambtenaren, die onbeperkt 
in de tijd toepasbaar is, is de toekenning van de pensioenbonus voor de werkne-
mers slechts tijdelijk: hij is van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk 
en voor de eerste maal ingaan, ten vroegste op 1 januari 2007 en ten laatste op 
1 december 201232. Een wetsvoorstel heeft deze regeling met één jaar verlengd 
(tot 1 december 2013).

Grafiek 2 – Evolutie van de uitgaven van de pensioenbonus van 2007 tot 2010  
(in euro)

      Bron: nota beheerscomité van de RVP van 2011

Kinderbijslag

De uitgaven voor kinderbijslaguitkeringen stijgen van 4.104,7  miljoen euro in 
2009 naar 4.199,6 miljoen euro in 2010 (+ 2,3 %).

29 De renten (61,17 miljoen euro) van dit stelsel werden vanaf 2010 geïntegreerd in het repartitiestelsel 
(artikel 131 van de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen).

30 Artikel 6 van het koninklijk besluit van 1 februari 2007.
31 Artikel 7 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact.
32 Dit voorstel werd goedgekeurd door de Kamer op 14  juli 2011. De geplande evaluatie van de 

Studiecommissie voor de Vergrijzing en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid zal moeten 
uitwijzen of deze regeling ook in de toekomst behouden moet blijven. Indien er geen verlenging van 
de maatregel is, zal dit in 2012 wellicht tot een toename leiden van het aantal gepensioneerden, 
die zullen willen vermijden dat ze hun pensioenbonus verliezen.
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De evolutie van de kinderbijslag hangt samen met:
—   de evolutie van de gezondheidsindex (111,25 in 2010 tegenover 110,51 in 

2009);
—  de stijging van sommige kinderbijslaguitkeringen voor kinderen met een 

aandoening33;
—  de stijging van het aantal rechtgevende kinderen met 21.919 eenheden 

in 2010 (+ 1,12 % ten opzichte van 2009).

Werkloosheid, brugpensioenen en loopbaanonderbreking

De uitgaven van de RSZ-Globaal Beheer voor deze sociale prestaties bedragen 
9.700,1 miljoen euro in 2010. De stijging van die uitgaven in 2009 onder invloed 
van de economische crisis kon worden afgeremd en blijft in 2010, door de econo-
mische heropleving, beperkt tot 175,8 miljoen euro.

Werkloosheid

De uitgaven in de tak van de werkloosheid zijn in 2010 stabiel gebleven. Ze bedra-
gen globaal 7.352,9 miljoen euro.

Terwijl de economische heropleving in 2010 het aantal tijdelijke werklozen vermin-
dert (-11.059 fysieke eenheden of -18,26 % ten opzichte van 2009) en het aantal 
volledig uitkeringsgerechtigde werklozen nagenoeg status quo blijft, blijven de uit-
gaven voor werkloosheidsuitkeringen hoog in vergelijking met de jaren vóór de 
economische crisis34.

De diverse uitgaven (grensarbeiders, inschakelingsprogramma, pleegzorgverlof, 
jaarlijkse vakantie van arbeiders) in hun geheel stijgen aanzienlijk (+ 55,60 % in 
2010).

Het aandeel van het jaarlijks vakantiegeld van arbeiders voor met tijdelijke werk-
loosheid gelijkgestelde dagen vergt heel in het bijzonder aandacht. De RVA finan-
ciert dit aandeel voor 6 % van de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid van het jaar 
voordien35. In 2010 stijgt dat aandeel tot 60,2 miljoen euro (tegenover 23,8 miljoen 
euro in 2009).

In 2010 hebben de anticrisismaatregelen overigens nog een sterke invloed op de 
uitgaven van die tak. Van de onder punt 2 beschreven maatregelen is het Win Win-
aanwervingsplan de voornaamste factor die het aantal activeringen van werkloos-
heidsuitkeringen (+ 24,34 % in 2010) en de uitgaven in dat verband doet stijgen.

Tot slot dalen de uitgaven voor tewerkstellingsprogramma’s ook omdat de RVA in 
2010 geen enkele storting heeft gedaan bij wijze van tegemoetkoming in de sociale 
economie, terwijl in 2009 een bedrag van 13,2 miljoen euro werd gestort. De uit-
gaven voor de startbaanovereenkomsten zijn gedaald, terwijl die voor de start- en 
stagebonussen nagenoeg op hetzelfde niveau zijn gebleven.

Brugpensioenen

De sociale prestaties voor de brugpensioenen bedragen 1.565,1 miljoen euro in 
2010 (+ 3,84 %). Deze stijging komt overeen met een toename van het aantal brug-
gepensioneerden met 2.629 fysieke eenheden.

33 Koninklijk besluit van 26 april 2009.
34 In 2009 waren de uitgaven van de RVA met 15,34 % gestegen ten opzichte van 2008.
35 In 2009 bedroegen de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid voor arbeiders en bedienden samen 

1.052 miljoen euro.
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Loopbaanonderbreking

In 2010 bedragen de uitgaven voor het stelsel van de loopbaanonderbreking en 
het tijdskrediet 782,2 miljoen euro (+ 4,66 %). Deze stijging is het gevolg van de 
toename van het aantal begunstigden met 13.146 eenheden.

1.2.2 Overdrachten naar de geneeskundige verzorging

Om tot het reële bedrag te komen van de thesaurie-overdrachten van de RSZ-Glo-
baal Beheer naar de geneeskundige verzorging in 2010, moet van de 20.105,8 mil-
joen euro die als uitgaven naar de geneeskundige verzorging zijn ingeschreven 
315 miljoen euro worden afgetrokken voor de budgettaire bijdrage van de genees-
kundige verzorging36 (ingeschreven als ontvangst maar in werkelijkheid een min-
deruitgave).

Mits die aftrek heeft de sector van de geneeskundige verzorging dus voor 
19.790,8 miljoen euro37 thesauriemiddelen gekregen, d.i. 1.154,8 miljoen euro min-
der dan geraamd in de aangepaste begroting van de geneeskundige verzorging 
wat betreft de financiering van de RSZ-Globaal Beheer.

Het verschil van 1,1 miljard euro ten opzichte van de begrotingsdoelstelling inzake 
geneeskundige verzorging (voor de RSZ-Globaal Beheer) wordt uitgelegd in de 
commentaar van hoofdstuk 5 over de begroting van de geneeskundige verzorging.

1.2.3 Intresten

Het bedrag van de uitgaven voor intresten is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het 
dagelijks beheer van de thesauriebehoeften van het Globaal Beheer. Door de re-
latief gunstige situatie in 2010 heeft een initiële begrotingsraming van 27,1 miljoen 
euro uiteindelijk geleid tot een effectief gerealiseerde uitgave van 8,6 miljoen euro. 
Het thesauriebeheer wordt besproken in hoofdstuk 1 van deel II van het Boek.

1.2.4 Diversen (dienstencheques)

Het succes van het dienstenchequesysteem wordt in 2010 bevestigd. De bruto-
kosten van de dienstencheques zijn immers gestegen van 1.051 miljoen euro in 
200938 naar 1.231 miljoen euro in 201039.

Deze stijgende trend wordt door alle indicatoren van het systeem bevestigd. Vol-
gens de RVA evolueert het aantal actieve gebruikers aldus in positieve zin van 
665.884 in 2009 naar 760.702 in 2010 (+ 14,2 %).

Die gebruikers verbruiken ook meer dienstencheques dan in 2009. Het aantal aan-
gekochte dienstencheques stijgt immers met 23,5 % van 78.673.829 dienstenche-
ques in 2009 naar 97.182.359 in 2010.

Het aantal erkende dienstenchequeondernemingen blijft tot slot groeien in 
2010 van 2.499 naar 2.664 ondernemingen (+ 6,6 %).

Het Opleidingsfonds Dienstencheques dat in 2007 werd opgericht, wordt gestijfd 

36 Artikel 42 van de programmawet van 23 december 2009.
37 Het zijn deze cijfers die werden vermeld in de voorlaatste kolom “Gegevens FOD” van de 

ontvangstentabel in hoofdstuk 5 over de geneeskundige verzorging (tabel 1).
38 Parl. St. Kamer, 29  april 2010, DOC 52 2532/001, Aanpassing van de ontvangsten- en 

uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, Algemene toelichting, p. 181.
39 Voorlopige verwezenlijkingen 2010 op basis van de cijfergegevens van de FOD Sociale Zekerheid 

van juli 2011.
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door een jaarlijkse voorafname op de middelen van het Globaal Beheer van de 
werknemers40. Het Rekenhof stelt vast dat tussen 2008 en 2010 6,1 miljoen euro 
werd aangewend van de 20,2 miljoen euro die sinds de oprichting aan het op-
leidingsfonds werden gestort. De RSZ zal overeenkomstig de beslissing van de 
ministerraad van 24 maart 2011 geen middelen vrijmaken voor dit fonds in 2011. 
De reserves van het fonds zullen worden aangewend om de uitgaven in 2011 te 
financieren. Deze worden geraamd op 14,1 miljoen euro, waarvan 6,5 miljoen euro 
bestemd voor opleidingen die in 2010 werden gegeven.

1.3 Begrotingsresultaat 2010 van het Globaal Beheer van de werknemers

De voorlopige verwezenlijkingen van 2010  bevatten ook de overdracht naar de 
tak geneeskundige verzorging. Ze leiden tot een negatief saldo van 174,1 miljoen 
euro41 terwijl in de initiële begroting 2010 (die in november 2009 werd opgesteld) 
werd uitgegaan van een negatief saldo van 1.862,6 miljoen euro. Ten opzichte van 
de initiële begrotingsramingen werden er 834,7  miljoen euro meer ontvangsten 
gerealiseerd en liggen de uitgaven ten opzichte van diezelfde ramingen ongeveer 
853,7 miljoen euro lager. Deze evolutie hangt samen met het feit dat de economie 
zich in 2010 sneller heeft hersteld dan verwacht en met het belangrijke verschil tus-
sen de begrotingsdoelstelling van de uitgaven inzake geneeskundige verzorging 
en de thesauriebehoeften van diezelfde geneeskundige verzorging voor 2010.

Het Rekenhof merkt echter op dat het begrotingssaldo zoals opgesteld door de 
FOD Sociale Zekerheid is overschat met 269,3 miljoen euro doordat het bedrag 
van de overdracht aan het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Ver-
zorging niet is opgenomen als uitgave, terwijl het is opgenomen als ontvangst in 
de uitvoeringsbegroting 2010.

Tabel 5 – Begrotingsresultaat (in miljoen euro)

Initieel 2010
Aanpassing 

2010
Voorlopige realisaties 2010

Ontvangsten 60.614,7 60.990,2 61.449,4

Uitgaven 62.477,2 62.572,8 61.623,5

Saldo (vóór kapi-
taalverrichtingen)

-1.862,5 -1.582,8 -174,1

Saldo volgens het 
Rekenhof

– – -443,4

Bron: algemene toelichting van de ontvangsten- en uitgavenbegroting (november 2009), 
algemene toelichting van de aanpassing van de begroting 2010 (april 2010), verwezenlij-
kingen 2010 volgens de cijfergegevens van de FOD Sociale Zekerheid van augustus 2011

Bovendien moeten verschillende verrichtingen worden geboekt om de overgang te 
maken van het thesauriebegrotingssaldo naar het ESR-saldo dat is gebaseerd op 
het principe van de vastgestelde rechten. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met de consolidatie van de schulden en vorderingen bij het Globaal Beheer, de 
toename van de eigen reserves van de instellingen, de inaanmerkingneming van 
de in te vorderen vorderingen voor de bijdragen en de neutralisering van de lening 
van de Staat.

40 Artikel 9bis van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen.
41 Tabellen doorgeven door de FOD Sociale Zekerheid in augustus 2011.
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2 Anticrisismaatregelen bij de RVA42

2.1 Inleiding

De RVA is verantwoordelijk voor de uitvoering van vier anticrisismaatregelen:

•	 het crisistijdskrediet voor arbeiders en bedienden;

•	 de crisisschorsing voor bedienden;

•	 de crisispremie voor arbeiders43;

•	 het Win-Winaanwervingsplan44 ingevoerd voor bepaalde groepen van werk-
zoekenden.

De eerste twee maatregelen werden toegewezen aan de RVA sinds juli 2009 en 
de laatste twee vanaf 1 januari 2010. De collectieve arbeidsduurvermindering, ook 
een anticrisismaatregel, behoort tot de bevoegdheid van de RSZ.

Bedrijven kunnen het crisistijdskrediet en de crisisschorsing toepassen als ze er-
kend zijn als onderneming in moeilijkheden. Ze moeten daartoe voldoen aan de 
volgende voorwaarde: een daling met minstens 20 % van hun omzet, productie of 
bestellingen ofwel een tijdelijke werkloosheidsgraad van minstens 20 %. Boven-
dien moet de onderneming beschikken over een collectieve arbeidsovereenkomst 
(cao) of een ondernemingsplan dat is goedgekeurd door de Commissie Onder-
nemingsplannen (opgericht binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg) en dat het gebruik van de maatregelen toelaat.

Het crisistijdskrediet en de crisisschorsing zouden aanvankelijk gelden van juli tot 
december 2009, maar de regering verlengde ze eerst tot 30 juni 2010 en versoe-
pelde tegelijkertijd de voorwaarden (een daling met 15 % van omzet, productie of 
bestellingen volstaat)45. Nadien zijn beide maatregelen nog tweemaal verlengd tot 
31 december 201046. De crisisschorsing voor bedienden werd zelfs verlengd tot 
31 december 2011.

De crisispremie voor ontslagen arbeiders is sinds 1 januari 2010 van kracht. Vanaf 
1  januari  2012  zal ze worden omgevormd tot een ontslagpremie en wordt een 
verschillend bedrag toegekend volgens anciënniteit (respectievelijk 1.250  euro, 
2.500 euro en 3.750 euro voor arbeiders met minder dan 5 jaar, tussen 5 en 10 jaar 
en met meer dan 10 jaar anciënniteit).

Eveneens begin 2010 werd het Win-Winaanwervingsplan ingevoerd om de tewerk-
stelling van bepaalde groepen van werkzoekenden (laaggeschoolde jongeren on-
der 26 jaar, ouderen vanaf 50 jaar en werklozen sinds één tot twee jaar) te bevor-
deren. Deze regeling geldt voor indiensttredingen in de loop van 2010-2011 en zal 
uitdoven tegen eind 2012.

42 Voor een gedetailleerde bespreking van de eerste drie maatregelen, zie Rekenhof, “Tijdelijke 
crisismaatregelen – uitvoering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)”,  Boek 
2010  over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen van de sociale 
zekerheid, Brussel, oktober 2010, p. 119 – 126.

43 Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen.
44 Koninklijk besluit van 19  december 2001  tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig 

werkzoekenden, zoals laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 21 december 2009.
45 Wet van 30 december 2009.
46 De wet van 19  mei 2010  houdende fiscale en diverse bepalingen verlengde de maatregelen 

tot 30 september 2010. De maatregelen werden nadien bij koninklijk besluit van 28 september 
2010 verlengd tot 31 december 2010.
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2.2 Gebruik van de maatregelen en budgettaire impact

De RVA ontving sinds de inwerkingtreding van de maatregelen tot eind 
2010 2.501 aanvragen van ondernemingen om gebruik te maken van de crisis-
maatregelen inzake crisistijdskrediet, crisisschorsing of beide maatregelen samen.

Tabel 6 – Aantal aanvragen van ondernemingen in moeilijkheden

Aanvragen  
crisistijdskrediet

Aanvragen  
crisisschorsing

Aanvragen voor 
beide maatregelen

Totaal

Aanvragen 2009 253 1.000 380 1.633

Aanvragen 2010 91 606 171 868

Totaal 344 1.606 551 2.501

Bron: financiële diensten RVA

Van de aanvragen had 13,8 % betrekking op crisistijdskrediet, 64,2 % op crisis-
schorsing en 22 % op beide maatregelen. In 112 gevallen (4,5 %) werd de aan-
vraag geweigerd.

De volgende tabellen geven de budgettaire impact weer van de anticrisismaatre-
gelen.

Tabel 7 – Begroting en uitgaven van drie anticrisismaatregelen (in miljoen euro)47

Begroting 
2009

Uitgaven 
2009 (6 maanden)

Geraamde uitgaven 
2010 (12 maanden)

Uitgaven 
2010 (12 maanden)

Crisistijdskrediet 18,3    2,547   4,1  4,0

Crisisschorsing 75,5                      9,4   23,8 18,6

Crisispremie nvt                      nvt  27,1 31,0

Totaal 93,8                    11,9  55,0 53,6

Bron: financiële diensten RVA

De uitgaven voor het crisistijdskrediet en de crisisschorsing werden in 2009 initieel 
begroot op 93,8 miljoen euro. De werkelijke uitgaven bedroegen 11,9 miljoen euro.

Hoewel de crisismaatregelen vanaf 1 januari 2010 werden uitgebreid met de cri-
sispremie, werden de uitgaven aanvankelijk geraamd op hetzelfde bedrag als in 
2009, nl. 93,8 miljoen euro. Die raming werd in de loop van 2010 eerst terugge-
bracht tot 36,5 miljoen euro (ondanks de versoepeling van de voorwaarden en de 
verlenging van de looptijd) en nadien opnieuw opgetrokken tot 55,0 miljoen euro.

De gerealiseerde uitgaven voor 2010 sluiten nauw aan bij de meest recente ra-
mingen. De uitgaven voor het crisistijdskrediet en de crisisschorsing bedroegen 
ongeveer het dubbele van 2009 (toen de maatregelen slechts zes maanden van 
toepassing waren). De versoepeling van de voorwaarden om erkend te worden als 
onderneming in moeilijkheden lijkt bijgevolg weinig bijkomende uitgaven te hebben 
gecreëerd. De uitgaven voor de crisispremie (31 miljoen euro) liggen iets hoger 
dan de meest recente raming van 27,1 miljoen euro, maar blijven beduidend onder 
de initiële raming van 50 miljoen euro.

47 Geactualiseerd cijfer op basis van jaarverslag RVA 2010.
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Tabel 8 – Begroting en uitgaven Win-Winaanwervingsplan (in miljoen euro)

Geraamde uitgaven 2010 Uitgaven 2010

Win-Winaanwervingsplan 73,5 162,7

Bron: financiële diensten RVA

De uitgaven voor het Win-Winplan werden aanvankeljk geraamd op 24  miljoen 
euro. Hoewel dit budget werd opgetrokken tot 73,5 miljoen euro, bedragen de uit-
eindelijke uitgaven meer dan het dubbele van die aangepaste raming.

2.3 Evolutie in het gebruik van de maatregelen

Het aantal aanvragen en het benutte budget zijn een manier om de ingevoerde 
anticrisismaatregelen te beoordelen. Dit wordt geïllustreerd in de volgende grafiek.

Grafiek 3 – Crisistijdskrediet, crisisschorsing en crisispremie,  
aantal betalingen per maand

          

Bron: financiële diensten RVA

2.3.1 Crisistijdskrediet

Bij het crisistijdskrediet kunnen ondernemingen in de privésector de arbeidsduur 
van hun werknemers met een vijfde of de helft verminderen voor maximum zes 
maanden. De betrokken werknemers ontvangen een uitkering van de RVA. In te-
genstelling tot het gewone tijdskrediet is het crisistijdskrediet geen recht van de 
werknemer, maar wordt het individueel tussen werkgever en werknemer overeen-
gekomen.

Het crisistijdskrediet kende slechts een beperkt succes. In tegenstelling tot de ove-
rige anticrisismaatregelen is deze maatregel dan ook niet meer verlengd in 2011.
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Van juli 2009 tot eind december 2010 waren er maandelijks gemiddeld 1.579 ge-
bruikers van het crisistijdskrediet. Het aantal gebruikers van het crisistijdskrediet 
schommelde van juli 2009 tot en met juni 2010 rond 1.868, met een piek in novem-
ber 2009 (2.666). Daarna halveerde dat aantal in de tweede jaarhelft 2010 bijna tot 
gemiddeld 1.002. Het merendeel van de gebruikers van het crisistijdskrediet koos 
voor een vermindering van de arbeidsduur met een vijfde.

Dit crisistijdskrediet, dat naast het gewone deeltijdse tijdskrediet bestaat, verte-
genwoordigde respectievelijk in 2009 en 2010 amper 1,60 % en 1,16 % van het 
totaal aantal personen met deeltijds tijdskrediet (exclusief voltijds tijdskrediet 
en loopbaanonderbreking). Dit gewone deeltijdse tijdskrediet nam in 2009  en 
2010 met respectievelijk 9,2 % en 3,4 % toe van gemiddeld 108.526 (2008) over 
118.525 (2009) tot 122.498 (2010) betalingen per maand.

In vergelijking met de kosten van loopbaanonderbreking en het gewone tijdskre-
diet die van 537,6 miljoen euro (in 2007) stegen tot 617,9 miljoen euro in 2010, zijn 
de kosten van het crisistijdskrediet (4 miljoen in 2010) minimaal (slechts 0,6 % in 
2010).

2.3.2 Crisisschorsing voor bedienden

Een tweede maatregel is de crisisschorsing voor bedienden. Ondernemingen in 
moeilijkheden kunnen de arbeidsovereenkomst voor hun bedienden schorsen we-
gens economische redenen. De bediende ontvangt dan een crisisuitkering van 
de RVA, verhoogd met een supplement van de werkgever. De overeenkomst kan 
ofwel volledig worden geschorst voor maximaal zestien weken ofwel gedeeltelijk 
voor 26 weken.

Van juli 2009 tot eind december 2010 ontvingen maandelijks gemiddeld 4.609 be-
dienden een crisisuitkering van de RVA omdat hun arbeidsovereenkomst tijdelijk 
was geschorst. Het gebruik van de crisisschorsing groeide snel aan. Het steeg van 
gemiddeld 4.828 naar 7.177 van de tweede jaarhelft 2009 naar de eerste jaarhelft 
2010, met een piek in januari 2010 (10.277 tijdelijke werkloze bedienden). Vanaf 
het derde kwartaal 2010  is het snel afgenomen tot gemiddeld 1.822 bedienden 
(tweede jaarhelft 2010).

Ter vergelijking: het al bestaande stelsel van tijdelijke werkloosheid voor arbeiders 
kende ook een sterke aangroei tot januari 2010 toe. Daarna viel het terug maar bleef 
het nog steeds ruim boven de niveaus van voor de crisis48. Zo groeide het gemid-
delde aantal arbeiders met tijdelijke werkloosheid met 56,5 % van 134.737 (2008) 
naar 210.864 (2009) maar daalde het vervolgens met 17,8 % tot 173.286 (2010).

De crisisschorsing resulteerde voor 2009 in een uitgave van 9,4 miljoen euro, die 
nagenoeg verdubbelde tot 18,6 miljoen euro over 2010. Deze bedragen zijn echter 
verwaarloosbaar (slechts 0,89 % en 2,13 %) ten opzichte van de uitgaven voor 
tijdelijke werkloosheid voor arbeiders. Die evolueerden van 381,4 miljoen euro in 
2007 naar 1.053,0 miljoen euro in 2009. In 2010 bedragen de uitgaven voor tijde-
lijke werkloosheid nog 872,8 miljoen euro of het dubbele van het niveau voor de 
crisis.

2.3.3 Crisispremie voor ontslagen arbeiders

Ontslagen arbeiders hebben vanaf 1 januari 2010 recht op een bijkomende premie 
van de RVA (1.111 euro) en van hun werkgever (555 euro). De RVA neemt echter 
de premie volledig ten laste als de werkgever crisistijdskrediet, economische werk-
loosheid voor minstens vier weken of collectieve arbeidsduurvermindering heeft 

48 Gemiddeld 119.949 gebruikers in 2007.
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toegepast. Ze doet dat ook als de werkgever met minder dan tien werknemers vrij-
gesteld is van betaling door de Commissie Ondernemingsplannen. Na de invoe-
ring zijn er nog retroactieve wijzigingen in de reglementering doorgevoerd zodat de 
RVA in meer gevallen de volledige premie moet betalen49.

In februari 2010 werden de uitvoeringsbesluiten gepubliceerd die de vrijstellings-
voorwaarden voor werkgevers met minder dan tien werknemers vaststellen50 en 
de uitvoering van de betaling van de crisispremie regelen51. De toepassing van 
de premie verliep dan ook de eerste maanden van 2010 in grote rechtsonzeker-
heid. Hoewel de RVA aan de hand van de ontwerpbesluiten een aanvraagformu-
lier opstelde, kon echter bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten in januari en februari 
2010 geen enkele premie worden uitbetaald.

Tot eind 2010 werden 30.248 aanvragen voor een crisispremie behandeld. Voor 
20.830 (68,9 %) gold dat de premie deels ten laste viel van de RVA. In 8.807 ge-
vallen (29,1 %) was de premie volledig ten laste van de RVA. In 611 gevallen (2 %) 
werd de aanvraag afgewezen.

In 2010 werden 27.290 betalingen verricht voor een totaal bedrag van 31 miljoen 
euro. In 2011 werden tot en met juni al 22.338 betalingen verricht voor een totaal 
bedrag van 25 miljoen euro. In het kader van de voorafbeelding 2012 werden de 
uitgaven voor 2011 geraamd op 31,1 miljoen euro.

2.3.4 Win-Winaanwervingsplan

Begin 2010 werd het Win-Winaanwervingsplan ingevoerd als een versterking van 
het algemene Activa-stelsel. Het Win-Winplan moet de tewerkstelling bevorde-
ren van bepaalde groepen van werkzoekenden (laaggeschoolde jongeren onder 
26 jaar, ouderen vanaf 50 jaar en werklozen tussen één en twee jaar) voor wie het 
in een crisisperiode moeilijker is om een baan te vinden. Voor de werkzoekenden 
uit die doelgroep voorziet het Win-Winplan in een maandelijkse werkuitkering voor 
een periode van een jaar die varieert tussen 750 en 1.100 euro (tegenover 500 euro 
per maand in het algemene Activastelsel). De werkgever kan de werkuitkering in 
mindering brengen van het nettoloon van de werknemer. Zo biedt ze de werkgever 
een bijkomend kostenvoordeel in het beslissingsproces tot indienstneming, naast 
de bestaande vermindering van de werkgeversbijdrage.

De werkzoekende die het Win-Winaanwervingsplan wil genieten, moet een werk-
kaart aanvragen. Tot eind december 2010 werden in het kader van het Win-Win-
plan al 333.474 werkkaarten uitgereikt en 51.467 contracten getekend. Als die cij-
fers echter naar de doelgroepen uitgesplitst worden, blijkt dat het in de doelgroep 
ouderen vanaf 50 jaar minder succesvol is. Die vaststelling wordt niet zozeer ver-
klaard doordat deze ouderen geen interesse hebben voor het Win-Winplan maar 
wel dat ze slechts weinig kans maken op een contract. Want hoewel ze 38,6 % van 
de aangevraagde werkkaarten vertegenwoordigen, staan ze slechts voor 12,4 % 
van de afgesloten contracten. Het aantal afgesloten contracten in verhouding tot 
het aantal uitgereikte werkkaarten in deze doelgroep bedraagt slechts 5 %.

49 Wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen; koninklijk besluit van 15 februari 2010 tot 
uitvoering van artikel 154  van de wet van 30  december 2009  houdende diverse bepalingen; 
koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2010.

50 Koninklijk besluit van 11 februari 2010 betreffende de uitvoering van artikel 153, §  2 van de wet 
van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de erkenning als onderneming 
in moeilijkheden van de ondernemingen met minder dan tien werknemers.

51 Koninklijk besluit van 15 februari 2010 tot uitvoering van artikel 154 van de wet van 30 december 
2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de crisispremie.
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Tabel 9  – Win-Winplan, uitsplitsing naar doelgroepen van gedane betalingen, 
uitgereikte werkkaarten en contracten

-26 jaar  
(geen HSO)

-26 jaar (HSO) 50+ >1jr werkloos Totaal

Aantal  
betalingen

86.616 47.633 27.945 53.780 215.974

Afgeleverde  
werkkaarten

94.896  
(28,4 %)

37.992  
(11,4 %)

128.577  
(38,6 %)

72.009  
(21,6 %)

333.474  
(100 %)

Contracten 21.414  
(41,6 %)

10.584  
(20,6 %)

6.410  
(12,4 %)

13.059  
(25,4 %)

51.467  
(100 %)

Verhouding  
contracten  
versus  
werkkaarten ( %)

22,6 % 27,9 % 5,0 % 18,1 % 15,4 %

Bron: financiële diensten RVA

Aangezien de voorwaarden van het Win-Winplan soepeler zijn – al vanaf drie 
maanden ingeschreven als niet-werkende werkzoekende52 –, de doelgroepen 
gedeeltelijk overlappen en het bedrag van de werkuitkering aanzienlijk hoger is, 
is het niet verwonderlijk dat het Win-Winplan een hoge vlucht neemt en er een 
substitutie-effect optreedt met andere activeringsmaatregelen.

In 2010 bedroegen de uitgaven voor het Win-Winplan 162,7 miljoen euro. Over de 
eerste helft van 2010 bedroeg het gemiddeld aantal betalingen per maand 7.880. 
In oktober 2010  werd een piek genoteerd van 34.032  betalingen, wat bijna het 
dubbele is van het jaargemiddelde over 2010 (17.998 betalingen per maand). Deze 
cijfers tonen de aangroei van het Win-Winplan over 2010, dat nog doorloopt in 
2011 en pas zal uitdoven tegen eind 2012.

De totale uitgaven voor het Activaplan (algemeen stelsel en Win-Winplan samen) 
stegen van 158,2  miljoen euro voor gemiddeld 34.252  betalingen in 2009  tot 
287,5 miljoen euro voor gemiddeld 45.781 betalingen in 2010. Het Win-Winplan 
was goed voor 162,7  miljoen euro, terwijl de uitgaven voor het algemene Acti-
vastelsel daalden van 158,2 miljoen euro in 2009 tot 124,8 miljoen in 2010 (voor 
gemiddeld 27.783 betalingen). Voor 2011 worden de uitgaven voor het Activaplan 
geraamd op 503,3 miljoen euro voor gemiddeld 68.200 betalingen, waarvan het 
grootste gedeelte voor het Win-Winplan. Het budget voor het Activaplan is in twee 
jaar tijd bijgevolg meer dan verdrievoudigd terwijl het aantal begunstigden nage-
noeg verdubbelt.

Momenteel wordt overwogen de maatregel voort te zetten in een andere regeling 
die voor een geleidelijke overgang moet zorgen tussen deze crisismaatregel en het 
normale stelsel van werkzoekenden.

3 Strijd tegen de sociale fraude

3.1 Definitie

De strijd tegen de sociale fraude wil een reeks praktijken aanpakken die het sys-
teem van sociale bescherming aantasten. Sociale fraude omvat elke overtreding 
van de sociale wetgeving53. De fraude kan verschillende vormen aannemen:

52 Het algemene Activastelsel geldt pas vanaf minstens twaalf maanden ingeschreven als niet 
werkend werkzoekende.

53 Definitie uit de Sociaal Strafwetboek (art. 1) en uit titel XII van de programmawet van 27 december 
2006.
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•	 fraude met sociale bijdragen;
•	 fraude met sociale uitkeringen;
•	 sociale spitstechnologie (grote ondernemingen)54;
•	 niet-aangegeven werk;
•	 niet toegelaten cumulatie van uitkeringen of van uitkeringen met een bezoldi-

ging;
•	 valse domiciliëringen;
•	 grensoverschrijdende fraude;
•	 bedrieglijke onderwerpingen;
•	 fraude met dienstencheques.

3.2 Drie belangrijke spelers

3.2.1 Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) coördineert de acties van 
de federale sociale inspectiediensten. Het is een dienst die los staat van de FOD 
Werkgelegenheid en Arbeid en die rechtstreeks ressorteert onder de ministers van 
Werk, Sociale Zaken en Justitie. Hij staat voornamelijk de federale sociale inspec-
tiediensten bij in hun strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude in en buiten 
de arrondissementscellen55.

Operationeel bestaat de SIOD uit de leidende ambtenaren van de federale inspec-
tiediensten en een procureur. De dienst moet een actieplan en een operationeel 
plan uitwerken om het beleid uit te voeren dat de ministerraad heeft uitgewerkt in 
het kader van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. In 2010 waren 
de doelstellingen van het actieplan van de SIOD toegespitst op drie hoofdthema’s:

•	 de fenomenen van zichtbare fraude aanpakken (strijd tegen niet aangegeven 
werk, versterking van de internationale samenwerking, strijd tegen de georga-
niseerde fraude);

•	 een betere werking van de arrondissementscellen;
•	 de versterking van de samenwerking tussen de federale overheid, de gewes-

ten en de gemeenschappen.

3.2.2 College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude

Het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude is door de staatsse-
cretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding56 opgericht. Het heeft een 
plan met nieuwe maatregelen uitgewerkt waarvan de SIOD sommige uitvoert. Dat 
“Plan-Devlies” dekt een ruimer actiedomein dan dat van de SIOD en is gevalideerd 
door een ministerieel comité.

54 Specialisatie die erin bestaat de complexiteit van de sociale wetgeving zodanig te beheersen dat 
ze kan worden omzeild.

55 De opdracht van de cellen bestaat erin controles op de toepassing van de verschillende sociale 
wetten in het kader van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude te coördineren 
en te organiseren. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van inspectiediensten, van het parket, en 
uit eenieder die over een specifieke competentie beschikt die nuttig is voor de voorbereiding 
van voorgestelde acties. Binnen die cellen is de GRI (besloten groep voor regionale interventie) 
opgericht die belast is met het organiseren en coördineren van minstens twee controledagen 
per maand in de loop waarvan gerichte controles worden uitgevoerd om de toepassing van de 
verschillende sociale wetten te verifiëren.

56 Het college bestaat uit acht hoge ambtenaren die belast zijn met een opdracht inzake strijd 
tegen de sociale fraude en een vertegenwoordiger van de minister van Justitie. De bevoegde 
procureurs-generaal en de federale procureur nemen aan de vergaderingen van het college deel.
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3.2.3 Federale sociale inspectiediensten

De federale sociale inspectiediensten ondersteunen tot slot de operationele dien-
sten van de OISZ en de FOD’s waaronder ze ressorteren. Ze moeten toezien op de 
toepassing van talrijke wettelijke bepalingen en ervoor zorgen dat de rechten van 
de werknemers en de sociaalgerechtigden in acht worden genomen. Ze kunnen in 
die hoedanigheid opdrachten vervullen in het kader van de strijd tegen de sociale 
fraude maar hun opdrachten mogen niet enkel tot die activiteit worden herleid.

3.3 Regeringsmaatregelen

In tegenstelling tot de begroting 2009, bevat die voor 2010 nauwelijks details over 
het bedrag dat door de acties zou kunnen worden ingevorderd. In totaal wordt van 
de structurele maatregelen een resultaat van 48  miljoen euro verwacht. Alleen 
de verwachte financiële opbrengst van twee maatregelen wordt gepreciseerd: de 
kruising van de gegevensbanken (10 miljoen euro) en de uitvoering van het actie-
plan 2009-2010 inzake strijd tegen de fraude (20 miljoen euro). Op het vlak van het 
aantal uitgevoerde controles heeft de regering beslist dat de SIOD in 2010 500 ex-
tra controles zou uitvoeren.

De regering wenste voor 2010 de in 2009 goedgekeurde maatregelen voort te zet-
ten en uit te diepen. Daarbij legde ze de nadruk op het opdrijven van het aantal 
controles door de arrondissementscellen, de kruising van de gegevensbanken van 
de uitkeringsinstellingen, de uitvoering van de maatregelen die werden genomen 
in de programma’s van de staatssecretaris en de oprichting van een gemengde 
ondersteuningscel57.

Bij de aanpassing van de begroting 2010 werd een extra maatregel genomen in 
verband met de oprichting van die cel: de regering heeft beslist dat van de enve-
loppe van 1,2 miljoen euro voor de federale politie voor de oprichting van deze cel 
192.000 euro zou worden verdeeld tussen de RVA (50 %) en de RSZ (50 %).

Bij de onderhandeling over de bestuursovereenkomsten voor de periode 2010-
2012 wenste de regering van die overeenkomst ook een instrument tegen de so-
ciale fraude te maken. Zo werden in elke bestuursovereenkomst dezelfde bepalin-
gen opgenomen die concrete verbintenissen uitmaken in de strijd tegen de sociale 
fraude, en die planbaar, meetbaar en controleerbaar zijn. Elke OISZ moet een jaar-
verslag over de sociale fraude opstellen en het college van de OISZ moet daarvan 
in principe een gecoördineerde versie aan de regering voorleggen.

3.4 Raming van de in te vorderen bedragen in het kader van de maatregelen

In maart 2011  raamde de regering het totaalbedrag voor 2010  dat zou kunnen 
worden gerecupereerd door de invoering van de maatregelen tegen de sociale 
fraude op 121,3 miljoen euro. Dat bedrag omvat de verhoopte opbrengst van het 
“Plan-Devlies” (108,3 miljoen euro waarvan 83,6 miljoen euro van de acties van 
de SIOD).

De statistieken die de verschillende actoren leveren, waarborgen echter niet dat de 
nog in te vorderen bedragen ook kunnen worden geboekt als financiële resultaten 
die voortvloeien uit de strijd tegen de sociale fraude. Bovendien gaat het nu eens 
over in te vorderen bedragen en dan weer over ramingen.

57 Deze cel zal bestaan uit ambtenaren van de federale politie en van de inspectiediensten ter 
uitvoering van het actieplan van de staatssecretaris voor de coördinatie van de strijd tegen de 
sociale fraude. 
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3.4.1 Verslag van de SIOD

Het verslag 2010 stelt de cijfers (“financiële resultaten van de inspectiediensten 
2010”) van de acties voor die de sociale inspectiediensten in het kader van de ar-
rondissementscellen hebben uitgevoerd. Ze kunnen als volgt worden samengevat:

Tabel 10 – Resultaten van de uitgevoerde acties (in miljoen euro) 5859

Bron: SIOD-verslag

Naast de financiële resultaten, vermeldt het verslag kwantitatieve gegevens waar-
mee de omvang van de werkzaamheden van de arrondissementscellen kan wor-
den ingeschat. In 2010 hebben die cellen 12.830 onderzoeken uitgevoerd tegen-
over 11.005 voor 2009. De doelstelling van de regering in dat verband werd bereikt 
en zelfs overschreden.

3.4.2 Gegevens van de sociale inspectiediensten van de OISZ

RVA

Door databanken te kruisen, zijn in 2010 niet toegestane cumulaties ontdekt van 
werkloosheidsuitkeringen met een loon, inkomsten als zelfstandige en uitkering 
wegens arbeidsongeschiktheid. Dankzij die kruising konden terug te vorderen be-
dragen worden geïdentificeerd van respectievelijk 12,4 miljoen euro, 15 miljoen 
euro en 2,7 miljoen euro in 2010.

Dankzij de strijd tegen valse sociale documenten kon in 2010 een terug te vorde-
ren totaal van 2,8 miljoen euro aan frauduleuze werkloosheidsuitkeringen worden 
geïdentificeerd.

De controles van de erkende dienstencheque-ondernemingen zou tot een terug-
vordering van 5 miljoen euro moeten leiden in 2010.

Voor de kruising van gegevens van de dienstencheque-ondernemingen met die 
van de fiscus wordt gewerkt aan een elektronisch uitwisselingssysteem.

58 Cumulatie van een bezoldiging met werkloosheid.
59 Zoals voor de andere bedragen in de tabel, gaat het over in te vorderen bedragen. Het 

gerecupereerde bedrag is 460.258 euro in 2010.

Maatregel tegen de sociale fraude In te vorderen  
bedrag

Fraude met sociale bijdragen 39,7

Strijd tegen de fraude inzake sociale uitkeringen 34,4

Kruising van gegevensbanken (RVA/ DIMONA58) 12,4

Kruising van gegevensbank RVA/ RSVZ 15,0

Verkeerd gebruik van dienstencheques59  5,0

Cumul arbeidsongeschiktheid met bezoldiging  2,0

Strijd tegen de bedrieglijke onderwerpingen 4,4

RIZIV (geneeskundige verzorging + ziekte/invaliditeit)  1,6

RVA  2,8

Grensoverschrijdende fraude 5,1

In te vorderen totaalbedrag 83,6
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RSZ

De sociale inspectiediensten van de RSZ hebben onderzoeken uitgevoerd waaruit 
in totaal voor 114,7 miljoen euro regularisaties van bijdragen werden voorgesteld. 
Volgens het activiteitenverslag kwam 30 % van de 45.000 uitgevoerde onderzoe-
ken er omdat de DmfA60 niet was ontvangen. In de beschikbare gegevens over de 
financiële bedragen worden enkel totaalbedragen gegeven die geen onderscheid 
maken tussen bedragen die moeten worden gerecupereerd door niet-verschuldig-
de betalingen en bedragen die moeten worden gerecupereerd omdat er fraude is 
gepleegd.

De RSZ beschikt nog niet over de instrumenten om echt de eigenlijke fraudedos-
siers te kunnen uitfilteren. In 2011  is het project “Traçabilité – Traceerbaarheid” 
gelanceerd, met als doel gegevens te verstrekken over de acties van fraudebe-
strijding.

RIZIV

De inspectiediensten van het RIZIV hebben in 2010 hoofdzakelijk drie soorten ac-
ties gevoerd in de strijd tegen de sociale fraude. Een eerste reeks acties heeft 
betrekking op kruising van gegevens tussen de invaliditeitsuitkeringen en de gege-
vens van de RSZ. Die maatregel wil de cumulatie van een uitkering voor arbeids-
ongeschiktheid met een verbrekingsvergoeding en een niet toegelaten maar bij de 
RSZ (via Dmfa) aangegeven professionele activiteit bestrijden. De resultaten van 
die acties (notificaties) kunnen respectievelijk op 0,1 miljoen euro en 1,7 miljoen 
euro worden geraamd.

Een tweede reeks acties heeft betrekking op de strijd tegen de bedrieglijke onder-
werping aan de sociale zekerheid. Dat fraudemechanisme wordt beschreven in het 
verslag 2010 van de Dienst voor Administratieve Controle (DAC) van het RIZIV61. 
Door de gevoerde acties kon 1 miljoen euro in de sector “ziekte-invaliditeit” en 
0,6 miljoen euro in de sector “geneeskundige verzorging” worden ingekohierd. Die 
resultaten zijn de vrucht van de inspanningen van ofwel de verzekeringsinstellin-
gen of van de DAC van het RIZIV.

Een derde reeks maatregelen heeft betrekking op de strijd tegen de cumulatie van 
een uitkering voor arbeidsongeschiktheid en het uitoefenen van een niet toegela-
ten en niet bij de RSZ aangegeven activiteit. Die acties hebben 2,1 miljoen euro 
opgeleverd.

RVP

Inzake uitkeringsfraude legt de RVP de nadruk op het voorkomen van onterechte 
betalingen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de gegevens te kruisen uit 
verschillende gegevensstromen van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

In 2010 voerde de RVP een nieuw controlesysteem in, waardoor de instelling de 
gepensioneerde proactief informeert over zijn rechten en plichten wanneer in het 
lopende jaar een cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit wordt 

60 Het gaat om de gevallen waarin het DIMONA-systeem een indienstneming van een werknemer 
registreert en er geen enkele DmfA aan de RSZ wordt toegezonden na afloop van een trimester 
(dat worden “stille” werkgevers genoemd). 

61 De aangegeven werknemers (via DIMONA en DmfA) worden gedurende twee of drie trimesters 
geregistreerd. De werkgevers te kwader trouw betalen de socialezekerheidsbijdragen niet. Wanneer 
de RSZ de bijdragen wil innen, verdwijnen ze, worden ze snel failliet verklaard en worden er 
nieuwe vennootschappen onder een andere naam opgericht. Ondertussen krijgen de werknemers 
valse documenten (C4, arbeidsovereenkomst, inlichtingenblad voor het ziekenfonds). Ze doen 
een beroep op socialezekerheidsuitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen voor 
geneeskundige verzorging, uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid enz. 
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vastgesteld. Met dit controlesysteem kan het dossier van de gepensioneerde per-
manent worden opgevolgd en bij overschrijding van de inkomensgrenzen kan on-
middellijk worden ingegrepen.

De RVP is in 2010 ook gestart met onderhandelingen met een aantal buitenlandse 
pensioeninstellingen (Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk) om 
welbepaalde controles te kunnen uitvoeren op basis van elektronische gegevens-
stromen over de gepensioneerden. De RVP vraagt elk jaar aan rechthebbenden 
die in het buitenland verblijven een “bewijs van leven” op te sturen. Hij zet de be-
talingen stop zolang hij niet over dat bewijs beschikt. De RVP stuurde zo in 2010 
183.126 vragen om een bewijs van leven uit. 5,02 % daarvan gaf aanleiding tot een 
schorsing62.

3.5 Evaluatie van de financiële impact van de maatregelen: conclusies

3.5.1 Probleem van definitie van sociale fraude

Bepaalde bedragen die gerecupereerd worden in het kader van de socialefraude-
bestrijding, worden in de statistieken opgenomen terwijl het gaat om teruggevor-
derde bedragen zonder dat er sprake is van fraude.

Doordat de controlemethodologieën van de verschillende sociale inspectiedien-
sten niet uniform zijn, is het niet altijd gemakkelijk om relevante statistieken op te 
stellen.

3.5.2 “Niet-traceerbaarheid” van de fraudedossiers

De beschikbare statistieken vermelden “te recupereren” bedragen. De regering 
beschikt niet over informatie op grond waarvan ze de financiële opbrengst van 
de maatregelen in het kader van de strijd tegen de sociale fraude kan evalueren. 
Die informatie zal pas beschikbaar zijn als de betalingen kunnen worden geïden-
tificeerd als afkomstig uit dossiers geopend in het kader van de strijd tegen de 
sociale fraude.

3.5.3 Ontbreken van globale gegevens over de acties tegen sociale fraude

De bestaande statistieken zijn slechts partieel. Bepaalde statistieken die de SIOD 
verstrekt, hebben enkel betrekking op de resultaten behaald in het wel afgelijnde 
kader van het werk van de arrondissementscellen. Andere gegevens zijn beschik-
baar in het kader van het “Plan-Devlies” en nog andere kunnen worden verstrekt 
door de OISZ over de uitvoering van maatregelen die niet vallen onder de SIOD of 
het “Plan-Devlies”.

In die context is het heel delicaat om de gegevens over sociale fraude te consoli-
deren en bestaat het risico dat resultaten dubbel worden geteld.

In tegenstelling tot wat was aangekondigd, werd het eerste globale verslag van het 
college van de OISZ over de resultaten die werden geboekt door alle OISZ op het 
vlak van fraudebestrijding, niet opgesteld in 2010.

62 De problematiek in verband met de levensbewijzen en de betaling aan overleden buitenlandse 
gepensioneerden werd al in de Kamer behandeld n.a.v. een parlementaire vraag (QRVA 53 029) 
van mevr. Karolien Grosemans van 16 maart 2011.
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Hoofdstuk 4
Globaal Beheer van de zelfstandigen

Het Globaal Beheer van de zelfstandigen heeft het jaar 2010 afgesloten met een 
begrotingsoverschot van 343,1  miljoen euro, tegenover 116,2  miljoen euro in 
2009. Het saldo voor 2010 is echter met 34,4 miljoen euro overschat, omdat som-
mige verrichtingen in de gegevens van de FOD Sociale Zekerheid niet correct 
werden verwerkt.

De gerealiseerde ontvangsten liggen 4,1 miljoen euro hoger dan de initiële begro-
tingsramingen en 60 miljoen euro hoger dan de aangepaste begrotingsramingen. 
De gerealiseerde uitgaven liggen 99,9 miljoen euro lager dan de initiële ramingen 
en 112,2 miljoen euro lager dan de aangepaste ramingen. Bij de ontvangsten is 
die evolutie toe te schrijven aan het hogere bedrag aan geïnde socialezekerheids-
bijdragen. Wat betreft de uitgaven, is de evolutie toe te schrijven aan de lagere 
overdrachten naar het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (-127,7 miljoen euro ten 
opzichte van de initiële begroting en -127,2 miljoen euro ten opzichte van de aan-
gepaste begroting).

In 2010 bedroegen de uitgaven voor de sociale prestaties (uitkeringen voor ar-
beidsongeschiktheid en invaliditeit, pensioenen, gezinsbijslag en faillissements-
verzekering) 3.558,1 miljoen euro, een stijging met 4,10 % ten opzichte van 2009.

1 Ontvangsten

In de aangepaste begroting raamde het RSVZ de totale ontvangsten voor 2010 op 
6.009,3 miljoen euro, d.i. een stijging met 7,31 % ten opzichte van de realisaties 
voor 2009. De werkelijke ontvangsten bedroegen echter 6.069,3 miljoen euro, een 
stijging van 8,38 % ten opzichte van 2009.

Tabel 1 –  Ontvangsten van het Globaal Beheer van de zelfstandigen, exclusief 
interne overdrachten en tak geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

 Ontvangsten Definitieve 
realisaties 

2008

Voorlopige 
realisaties 

2009 
(aug. 2011)

Initiële 
 begroting 

2010 
(nov. 2009)

Aangepaste 
begroting 

2010 
(april 2010)

Voorlopige 
 realisaties 

2010 
(aug. 2011)

Bijdragen 3.245,0 3.415,3 3.491,2 3.453,3 3.535,0

Bijdragen van de 
zelfstandigen

3.067,2 3.236,3 3.307,0 3.265,7 3.343,0

Consolidatiebijdragen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Bijdragen publieke 
mandatarissen

5,7 6,0 8,0 8,0 6,9

Vennootschapsbijdragen 172,1 173,0 176,2 179,6 185,1

Staatstoelagen 1.248,2 1.270,9 1.527,2 1.513,2 1.518,3

Alternatieve financiering 803,0 849,3 945,9 945,4 952,3

Toegewezen ontvangsten 16,2 16,7 16,4 16,4 17,1

Externe overdrachten 61,5 30,7 65,0 65,0 29,9

Inkomsten uit beleggingen 34,7 13,5 16,4 12,9 13,6

Diverse ontvangsten 8,3 3,5 3,1 3,1 3,1

Totale ontvangsten 5.416,9 5.599,9 6.065,2 6.009,3 6.069,3
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Bron: voorlopige realisaties voor 2008, 2009 en 2010 op basis van de cijfergegevens van 
de FOD Sociale Zekerheid (augustus 2011, algemene toelichting bij de initiële begroting 
2010 en bij de aangepaste begroting 2010)

1.1 Bijdragen

Bijdragen verschuldigd door de zelfstandigen

In 2010 bedragen de bijdragen van de zelfstandigen 3.343 miljoen euro, een stij-
ging met 3,30 % ten opzichte van 2009.

Door de inspanningen om de bijdragefraude te bestrijden en vooral door een be-
perkt economisch herstel in de loop van 2010 werden de bijdragen vlotter geïnd. 
Dat blijkt ook uit een stijging van het inningspercentage van de bijdragen63 van 
96,98 % in 2009 tot 98,24 % in 2010.

Toch heeft de crisis de stijging van de ontvangsten enigszins afgeremd. Zo maak-
ten de zelfstandigen in 2010 meer dan in 2009 gebruik van de specifieke crisis-
maatregelen, met name de mogelijkheid om uitstel van betaling van hun bijdragen 
te krijgen wegens economische redenen en de uitbreiding van de faillissements-
verzekering voor zelfstandigen met economische moeilijkheden64. Het aantal aan-
vragen voor een vrijstelling van bijdragen en voor een betalingsuitstel (gewone 
regeling) lag in 2010 ook hoger dan in 2009.

Andere bijdragen

De bijdragen voor publieke mandatarissen zijn in 2010  met 15  % gestegen tot 
6,9 miljoen euro. Die toename vloeit voort uit de verhoging van de inhouding op 
de toegekende vergoedingen vanaf 1 januari 2010 van 20 % tot 23 %, waartoe de 
regering bij de opmaak van de begroting heeft beslist. De bijdragen van de ven-
nootschappen bedragen in 2010 185,1 miljoen euro, een stijging met ongeveer 7 % 
ten opzichte van 2009.

1.2 Staatstoelagen

De staatstoelage is gestegen van 1.270,9 miljoen euro tot 1.518,3 miljoen euro in 
2010. Die stijging (+ 19,47 %) wordt verklaard door de bijkomende staatstoelage 
van 255,2 miljoen euro die het RSVZ-Globaal Beheer in 2010 heeft ontvangen65 
bovenop de gewone staatstoelage.

Door de bijkomende staatstoelage wordt het begrotingsevenwicht van het Globaal 
Beheer van de zelfstandigen gewaarborgd. De ramingen bij ongewijzigd beleid 
wezen voor 2010 immers op een begrotingstekort: terwijl de uitgaven stegen, werd 
door de economische crisis de toename van de socialezekerheidsbijdragen afge-
remd.

63 Het inningspercentage geeft aan welk gedeelte van de bijdragen die de socialeverzekeringsfondsen 
van de zelfstandigen hebben gevorderd, ook daadwerkelijk wordt geïnd. In een ongunstig 
economisch klimaat zullen de zelfstandigen de betaling van hun bijdragen (zo veel mogelijk) 
uitstellen, en zal het inningspercentage dalen (wat bv. in 2008 en 2009 het geval was). 

64 De inhoud van die maatregel komt uitgebreid aan bod in het artikel over de faillissementsverzekering 
in deel IV van dit Boek.

65 De totale bijkomende staatstoelage bedraagt 2.552,4 miljoen euro en wordt verdeeld tussen de 
RSZ-Globaal Beheer (90  %, d.i. 2.297,2  miljoen euro) en het RSVZ-Globaal Beheer. Zie ook 
hoofdstuk 3 in dit deel. 
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1.3 Alternatieve financiering

Ten opzichte van 2009 zijn de ontvangsten uit alternatieve financiering gestegen 
met 12,13 % van 849,3 miljoen euro tot 952,3 miljoen euro, vooral als gevolg van 
het gestegen bedrag voor de financiering van de tak RIZIV-Geneeskundige Ver-
zorging (van 92,5 miljoen euro in 2009 tot 177,1 miljoen euro in 2010, een toename 
met 91,46 %). Daarbij wordt aangestipt dat de FOD Sociale Zekerheid in zijn tabel-
len het bedrag vermeldt dat in het koninklijk besluit van 9 februari 2010 was vast-
gesteld, terwijl de begroting van het RIZIV-Geneeskundige Verzorging het aandeel 
van het RSVZ raamt op 167,8 miljoen euro (d.i. 9,3 miljoen euro minder).

1.4 Externe overdrachten

De externe overdrachten bedragen 29,9 miljoen euro, tegenover 65 miljoen euro in 
de aangepaste begroting.

In de eerste plaats werd 30 miljoen euro begroot voor de (jaarlijkse) bijdrage van 
het RIZIV-Geneeskundige Verzorging in het Fonds voor de Toekomst van de Ge-
neeskundige Verzorging (Toekomstfonds)66. Dit fonds wordt vooral gefinancierd 
met middelen die binnen de globale begrotingsdoelstelling worden gereserveerd 
(in 2010: 29,4 miljoen euro voor het RSVZ-Globaal Beheer) en met een beperkt 
bedrag aan ontvangsten dat het RIZIV int en aan het RSVZ doorstort (in 2010: 
0,5 miljoen euro).

Daarnaast werd ook beslist om binnen de globale begrotingsdoelstelling een be-
drag van 35  miljoen euro ter beschikking te stellen van het RSVZ-Globaal Be-
heer67. Voor het RSVZ houdt dit in dat de stortingen aan het RIZIV-Geneeskundige 
Verzorging dalen met 35 miljoen euro. In de voorlopige realisaties is hiervoor geen 
ontvangst ingeschreven: het bedrag is afgetrokken van het aandeel van het RSVZ-
Globaal Beheer in de uitgaven voor het RIZIV-Geneeskundige Verzorging (zie punt 
2.2 van dit hoofdstuk).

2 Uitgaven

In de aangepaste begroting voor 2010  werden de totale uitgaven geraamd op 
5.838,4 miljoen euro, wat een toename inhield van 6,47 % ten opzichte van de 
uitgaven voor 2009. Met een bedrag van 5.726,2 miljoen euro blijven de voorlopige 
realisaties onder die begrotingsramingen en zijn ze met 4,42 % toegenomen ten 
opzichte van 2009.

66 Opgericht door artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006. Het Fonds behoort voor 
90 % toe aan de RSZ-Globaal Beheer (die ook de middelen ervan beheert) en voor 10 % aan het 
RSVZ-Globaal Beheer.

67 In totaal wordt 350 miljoen euro ter beschikking gesteld van de globale beheren, nl. 315 miljoen 
euro (90 %) aan de RSZ-Globaal Beheer en 35 miljoen euro aan het RSVZ-Globaal Beheer. Het 
bedrag, ook gekend als de “bijdrage tot het evenwicht van de sociale zekerheid”, mag niet worden 
gebruikt voor de terugbetaling van verstrekkingen.
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Tabel 2 –  Uitgaven van het Globaal Beheer van de zelfstandigen, exclusief interne 
overdrachten en tak geneeskundige verzorging (in miljoen euro)

 Uitgaven Definitieve 
realisaties 

2008

Voorlopige 
realisaties 

2009 
(aug. 2011)

Initiële 
begroting 

2010 
(nov. 2009)

Aangepaste 
begroting 

2010 
(april 2010)

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(aug. 2011)

Sociale prestaties 
(excl. geneeskundige 
verzorging)

3.210,0 3.417,9 3.520,0 3.533,8 3.558,1

RIZIV-Uitkeringen 278,2 300,3 317,9 319,1 321,2

Pensioenen RVP 2.537,2 2.693,7 2.756,3 2.770,9 2.805,4

RSVZ-Gezinsbijslag 390,5 415,2 418,7 416,1 413,2

RSVZ-
Faillissementsverzekering

4,1 8,7 27,9 28,2 18,3

RSVZ-Palliatieve zorgen 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0

Nog te verdelen prestaties 0,0 0,0 -2,0 -1,7 0,0

Externe overdracht
(RIZIV – Geneeskundige 
verzorging)

1.904,8 1.977,3 2.209,1 2.208,6 2.081,4

Externe overdrachten: 
andere

1,3 1,8 2,7 2,7 1,8

Betalingskosten, 
beheerskosten  
en overige uitgaven

86,3 86,7 94,3 93,3 84,9

Totale uitgaven 5.202,4 5.483,7 5.826,1 5.838,4 5.726,2

Bron: voorlopige realisaties voor 2008, 2009 en 2010 op basis van de cijfergegevens van 
de FOD Sociale Zekerheid (augustus 2011, algemene toelichting bij de initiële begroting 
2010 en bij de aangepaste begroting 2010)

2.1 Sociale prestaties

In 2010 bedroegen de uitgaven voor de sociale prestaties 3.558,1 miljoen euro 
(+ 4,10 % ten opzichte van 2009), wat meer is dan geraamd in de aangepaste be-
groting 2010 (3.533,8 miljoen euro). De belangrijkste verklaring ligt in de evolutie 
van de inflatie: de prestaties werden in september 2010 geïndexeerd, terwijl in de 
begrotingsramingen (onder meer in de aangepaste begroting 2010) rekening was 
gehouden met een indexering in januari 2011.

Uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid (RIZIV)

In 2010 bedroegen de uitgaven voor de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid 
321,2 miljoen euro, een stijging met 6,96 % ten opzichte van 2009. Behalve door de 
indexering van de uitkeringen in september 2010 stijgen de uitgaven ook door de 
impact van de aanpassingen van de uitkeringsbedragen die in 200968 en 2010 zijn 
ingegaan.

68 Maatregelen die in de loop van 2009 zijn ingegaan, hebben pas vanaf 2010 hun volledige weerslag 
en verklaren daardoor (een deel) van de stijging van de uitgaven in 2010.
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Pensioenen

De uitgaven voor pensioenen zijn in 2010 met 4,10 % gestegen tot 2.805,4 mil-
joen euro. Die stijging wordt, behalve door de vervroegde indexering (die niet 
was begroot), onder meer verklaard door de opeenvolgende verhogingen van het 
minimumpensioen en van de oudere pensioenen die in de loop van 2009 en in 
2010 zijn ingegaan. Ook de toename van het aantal gepensioneerden heeft bijge-
dragen tot de uitgavenstijging.

Gezinsbijslag

In 2010 bedroegen de uitgaven voor de gezinsbijslag 413,2 miljoen euro.

Zoals in de voorgaande jaren is ook in 2010  het aantal rechtgevende kinderen 
gedaald. De impact van die daling op de uitgaven wordt echter afgezwakt door de 
weerslag van de maatregelen die in 2009 zijn genomen (de verhoging van de kin-
derbijslag voor het eerste kind en de aanpassingen aan de jaarlijkse bijslag69) en 
door de vervroegde indexering van de gezinsbijslag. De uitgaven zijn in 2010 dan 
ook maar met 0,48 % gedaald ten opzichte van 2009.

Faillissementsverzekering

De uitgaven voor de faillissementsverzekering zijn gestegen van 8,7 miljoen euro 
in 2009 tot 18,3 miljoen euro in 2010. De uitgaven voor zelfstandigen in moeilijk-
heden die aanspraak kunnen maken op de prestaties van de faillissementsver-
zekering70, stegen van 1,2 miljoen euro in 2009  tot 7,6 miljoen euro in 2010. De 
uitgaven voor de gewone faillissementsverzekering stegen van 7,5 miljoen euro in 
2009 tot 10,7 miljoen euro in 2010. De totale uitgaven liggen echter lager dan de 
aangepaste begrotingsramingen.

2.2 Overdracht aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging

De overdrachten van het RSVZ aan de tak geneeskundige verzorging zijn ten op-
zichte van 2009 gestegen met 5,26 %.

De overdrachten van het RSVZ-Globaal Beheer aan het RIZIV liggen (in de voor-
lopige realisaties van de FOD Sociale Zekerheid) 127,2  miljoen euro lager dan 
geraamd in de aangepaste begroting (2.208,6 miljoen euro).

De werkelijke uitgaven voor het RIZIV-Geneeskundige Verzorging stemmen over-
een met de thesaurie-overdrachten en houden bijgevolg geen rekening met de 
bedragen die binnen de globale begrotingsdoelstelling werden voorbehouden voor 
de financiering van het Toekomstfonds en voor de Globale Beheren (zie ook punt 
1.4 van dit hoofdstuk). In de voorlopige realisaties van de FOD Sociale Zekerheid 
liggen die uitgaven voor het RIZIV 29,4 miljoen euro te laag: de bijdrage voor de fi-
nanciering van het Toekomstfonds is immers in de ontvangsten opgenomen, maar 
is niet meegeteld in de uitgaven (de werkelijk gestorte bedragen).

69 Ook bekend als de schoolpremie.
70 De mogelijkheid om in geval van economische moeilijkheden een beroep te doen op de 

prestaties van de faillissementsverzekering, is een crisismaatregel die specifiek als doel heeft 
faillissementen te voorkomen. De maatregel blijft van kracht tot 31  januari  2011  (zie ook het 
artikel “Faillissementsverzekering voor zelfstandigen en tijdelijke uitbreiding naar zelfstandigen in 
moeilijkheden” in deel IV van dit Boek).
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3 Begrotingsresultaat

De begroting van het Globaal Beheer van de zelfstandigen sluit in 2010 volgens de 
FOD Sociale Zekerheid af met een overschot van 343,1 miljoen euro, tegenover 
116,2 miljoen euro in 2009.

Het overschot voor 2010 ligt ook duidelijk hoger dan geraamd in de aangepaste 
begroting, nl. 170,9 miljoen euro. Die evolutie is in hoofdzaak het gevolg van twee 
factoren. De totale ontvangsten zijn sneller gestegen dan verwacht, omdat de 
ontvangsten uit socialezekerheidsbijdragen 60 miljoen euro hoger liggen dan in 
de aangepaste ramingen. Tegelijk liggen de totale uitgaven lager, omdat de over-
drachten aan het RIZIV-Geneeskundige Verzorging 127,2 miljoen euro lager lagen 
dan de aangepaste ramingen.

Het Rekenhof merkt op dat het overschot van het RSVZ-Globaal Beheer in de 
voorlopige realisaties van de FOD Sociale Zekerheid is overschat met 34,4 mil-
joen euro. In zijn voorlopige realisaties heeft de FOD immers een ontvangst van 
177,1 miljoen euro opgenomen als alternatieve financiering voor de tak genees-
kundige verzorging, terwijl dit bedrag volgens de berekeningen van het RIZIV 
9,3 miljoen euro lager ligt. De uitgaven liggen daarentegen 25,1 miljoen euro te 
laag. In de eerste plaats werd 29,4 miljoen euro te weinig aangerekend, omdat 
geen rekening werd gehouden met de financieirng van het Toekomstfonds. Daar-
naast liggen de uitgaven voor de takken geneeskundige verzorging en uitkeringen 
in de voorlopige realisaties 4,3 miljoen euro hoger dan het bedrag dat het RSVZ 
aan het RIZIV heeft gestort.
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Hoofdstuk 5
Geneeskundige verzorging

Voor de tabellen met de realisaties 2010 heeft de FOD Sociale Zekerheid een an-
dere methode toegepast dan voor de realisaties van de voorgaande jaren en de 
voorstelling van de begroting. Deze methode, die overeenstemt met een aanpak 
op basis van de thesaurieverrichtingen, duidt op een tekort van 196,2 miljoen euro 
in de sector van de geneeskundige verzorging.

Omwille van de coherentie met de voorgaande boekjaren en overeenkomstig de 
principes van de wet van 31 januari 2007 betreffende de financiering van de ge-
neeskundige verzorging heeft het Rekenhof de ontvangsten en uitgaven herbe-
rekend volgens het principe van de verworven rechten. Volgens die optiek levert 
de uitvoering van de begroting 2010  in de tak geneeskundige verzorging een 
overschot van 731,7 miljoen euro op. Aangezien er geen wettelijke bepalingen 
bestaan voor de aanwending daarvan, is dat overschot in de thesaurieën van de 
globale beheren gebleven (niet-opgevraagde uitgaven).

De ontvangsten 2010  zijn met 783  miljoen euro gestegen ten opzichte van 
2009 (+2,89 %) en bedragen 27.915 miljoen euro eind 2010.

De verstrekkingen van geneeskundige verzorging zijn met 695,4 miljoen euro ge-
stegen ten opzichte van 2009 (+ 3,14 %). Deze realisaties liggen echter 781,4 mil-
joen euro lager dan het bedrag van de begrotingsdoelstelling, na aftrek van de 
bedragen bestemd voor het evenwicht van de sociale zekerheid (350  miljoen 
euro) en voor het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging 
(294,2 miljoen euro).

1 Begrotingsanalyse

In zijn eerste Boek over de Sociale Zekerheid71 had het Rekenhof vastgesteld dat 
de tabellen 2009 van de FOD Sociale Zekerheid, overeenkomstig het principe van 
de budgettaire boekhouding op basis van verworven rechten72, het volledige be-
drag vermeldden dat de globale beheren RSZ en RSVZ verschuldigd waren aan 
het RIZIV.

Het had echter vastgesteld dat de drie OISZ, wat hun deel betrof, andere overge-
dragen bedragen vermeldden dan de FOD. Het RIZIV boekte de bedragen, die 
de globale beheren RSZ en RSVZ wettelijk verschuldigd waren maar niet hadden 
overgedragen in de loop van het jaar (schuldvordering), niet. De RSZ en het RSVZ 
van hun kant boekten geen bedrag voor het deel van de wettelijke financiering dat 
ze niet effectief hadden overgedragen aan het RIZIV (schuld).

Wat de analyse van de begroting 2010 van de geneeskundige verzorging betreft, 
wijst het Rekenhof erop dat de bedragen van de overdrachten van en naar de glo-
bale beheren RSZ en RSVZ die zijn weergegeven in de tabellen 2010 van de FOD 
Sociale Zekerheid, niet werden geboekt volgens de methode die werd gebruikt om 
de begroting 2010 op te stellen en de bedragen van de realisaties van de voor-
gaande boekjaren te bepalen.

71 Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid – Globale beheren en openbare instellingen 
van de sociale zekerheid, p. 38.

72 Wet van 31  januari 2007  tot wijziging van de wet van 23  december 2005  betreffende het 
generatiepact met het oog op de invoering van een nieuw systeem voor de financiering van de 
ziekteverzekering (“wet van 31 januari 2007 betreffende de financiering van de geneeskundige 
verzorging”).
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In samenspraak met het RIZIV heeft de FOD Sociale Zekerheid effectief de be-
dragen vermeld van de fondsen die werkelijk door de globale beheren RSZ en 
RSVZ werden overgedragen om de thesauriebehoeften van het RIZIV te dekken. 
De bedragen bestemd voor het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige 
Verzorging en voor het evenwicht in de sociale zekerheid73, zijn dus niet meer 
opgenomen in de tabellen van de FOD Sociale Zekerheid met betrekking tot de 
uitvoering van de begroting 2010 van het RIZIV. Er vindt immers geen fondsen-
overdracht voor die posten plaats aangezien ze tegelijkertijd aanleiding geven tot 
een ontvangst afkomstig van de globale beheren en tot een uitgave voor eenzelfde 
bedrag naar diezelfde globale beheren.

De middelen die de globale beheren in 2010 hadden gekregen voor de genees-
kundige verzorging overeenkomstig de groeinorm van de begrotingsdoelstelling, 
werden uiteindelijk niet volledig overgedragen aan het RIZIV omdat ze niet nodig 
waren om zijn thesauriebehoeften te dekken. Deze middelen zijn dan ook in de 
thesaurieën van de globale beheren gebleven bij gebrek aan wettelijke bepalingen 
over de bestemming ervan.

Omwille van de coherentie met de voorgaande boekjaren en overeenkomstig de 
principes van de wet van 31 januari 2007 betreffende de financiering van de ge-
neeskundige verzorging heeft het Rekenhof de ontvangsten en uitgaven herbere-
kend volgens het principe van de verworven rechten. Het merkt op dat enkel met 
deze berekeningswijze de begrotingsdoelstelling van de geneeskundige verzor-
ging en de groeinorm getrouw kan worden weergegeven in de begrotingsresulta-
ten. De resultaten zoals weergegeven door de FOD Sociale Zekerheid, in thesau-
rie en gegroepeerd per Globaal Beheer, laten immers niet zien dat de ontvangen 
middelen waren bestemd voor de geneeskundige verzorging. Een dergelijke voor-
stelling leidt er de facto toe dat deze middelen worden toegekend aan de andere 
takken van elk van de globale beheren.

In de hiernavolgende tabellen (1 tot 3) zijn de door het Rekenhof herberekende ge-
gevens opgenomen in de laatste kolom “verworven rechten”. De verschillen tussen 
die gegevens en de cijfers van de FOD (voorlaatste kolom) worden in de commen-
taar op de ontvangsten en de uitgaven (punt 1.1 en 1.2) duidelijk geïdentificeerd 
en becommentarieerd. Naast de ontvangsten en uitgaven in samenhang met de 
globale beheren zijn er immers ook de afrekeningen van de voorgaande boekjaren 
en worden de cijfers van de uitgaven voor de verstrekkingen van geneeskundige 
verzorging bijgewerkt.

Als aanvulling op deze begrotingsanalyse verwijst het Rekenhof naar zijn verslag 
over het begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging 
dat het in juni 2011 aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft overgezon-
den74.

73 Programmawet van 23 december 2009, artikel 42, tot wijziging van artikel 40 van de op 14 juli 
1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen.

74 Rekenhof, Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging, verslag aan 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juni 2011, 57 p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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1.1 Ontvangsten

Tabel 1 –  RIZIV-geneeskundige verzorging (loontrekkenden en zelfstandigen): 
ontvangsten (in miljoen euro) 

Definitieve
realisaties 

2008

Voorlopige 
realisaties 

2009 
(aug. 2011)

Initiële 
begroting

2010 
(nov. 2009)

Aangepaste 
begroting

2010 
(april 2010)

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(juli 2011)
Gegevens 

FOD

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(juli 2011)

Verworven 
rechten*

Eigen ontvangsten 4.393,3 4.745,0 4.688,9 4.709,7 4.755,8 4.755,8

Bijdragen 789,8 837,0 865,1 865,1 865,1 865,1

Staatstoelage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alternatieve 
financiering

2.322,4 2.444,6 2.453,5 2.468,4 2.457,8 2.457,8

Toegewezen 
ontvangsten

971,5 1.125,6 991,2 993,1 1.049,3 1.049,3

Externe overdrachten 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9

Inkomsten uit 
beleggingen

4,9 4,9 4,1 4,1 4,1 4,1

Diversen 304,3 332,5 374,6 378,6 378,6 378,6

Overdrachten vanuit 
de globale beheren

20.479,6 22.387,0 23.159,2 23.154,3 21.872,2 23.159,2

RSZ 18.574,8 20.316,9 20.950,1 20.945,7 19.790,8 20.950,2

Basisbedrag 17.791,3 18.829,3 19.173,7 19.173,7 17.489,3 19.173,70

Bijkomende 
alternatieve 
financiering

564,5 949,1 1.776,5 1.772,0 1.776,5 1.776,50

Afrekening van de 
voorgaande jaren

219,0 538,5 -  -  525,0  

RSVZ 1.793,5 1.953,8 2.088,9 2.088,5 1.961,3 2.088,9

Basisbedrag 1.788,9 1.823,6 1.911,8 1.911,8 1.734,3 1.911,8

Bijkomende 
alternatieve 
financiering

56,8 92,5 177,1 176,7 177,1 177,1

Afrekening van de 
voorgaande jaren

-52,1 37,7     49,8

Gemengde loopbanen 111,3 116,3 120,1 120,1 120,1 120,1

Totale lopende 
ontvangsten

24.872,9 27.132,0 27.848,1 27.863,9 26.628,0 27.915,0

Bronnen: algemene toelichtingen bij de begroting, gegevens van de FOD Sociale Zeker-
heid en gegevens van het RIZIV – juli 2011
* berekening van het Rekenhof volgens het principe van de verworven rechten

Het verschil tussen de door de FOD Sociale Zekerheid berekende begrotings-
ontvangsten en de door het Rekenhof herberekende cijfers bedraagt 1.287 mil-
joen euro en heeft betrekking op de overdrachten vanuit de globale beheren. 
Het gaat om 1.159,4  miljoen euro voor de RSZ (waarvan een basisbedrag van 
1.684,4 miljoen euro - 525 miljoen euro voor de afrekening van voorgaande jaren) 
en 127,6 miljoen euro voor het RSVZ (waarvan een basisbedrag van 177,5 miljoen 
euro - 49,8 miljoen euro voor de afrekening van de voorgaande jaren).
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De lopende ontvangsten van het RIZIV-geneeskundige verzorging, namelijk de 
eigen ontvangsten en de overdrachten vanuit de globale beheren RSZ en RSVZ 
vertegenwoordigen in 2010 een totaalbedrag van 27.915 miljoen euro (volgens het 
principe van de verworven rechten). Dat is 51,1 miljoen euro meer dan de aange-
paste begrotingsramingen en 783,0 miljoen euro meer dan de realisaties van het 
vorige jaar.

De eigen ontvangsten van het RIZIV-geneeskundige verzorging bedragen 
4.755,8 miljoen euro, wat neerkomt op een stijging van 10,8 miljoen euro ten op-
zichte van 2009  (in dat jaar waren de ontvangsten gestegen met 351,7 miljoen 
euro ten opzichte van 2008). Die evolutie is onder meer toe te schrijven aan de 
daling van de toegewezen ontvangsten75 met 76,3 miljoen euro en de stijging met 
87,4 miljoen euro van de alternatieve financiering voor de financiering van de zie-
kenhuizen, de bijdragen en de diverse ontvangsten.

De overdrachten van de globale beheren, voor een bedrag van 23.159,2 miljoen 
euro, vormen de voornaamste financiering van de geneeskundige verzorging.

Ze bestaan uit een basisbedrag (tussenkomst beperkt door de wet), een bijkomend 
bedrag aan alternatieve financiering en een bedrag dat verband houdt met de af-
sluiting van de rekeningen van voorgaande jaren. Bovendien stort het RSVZ een 
bijdrage voor de uitgaven voor verzekerden met een gemengde loopbaan.

De ontvangsten uit overdrachten evolueren als volgt:

Grafiek 1 – RIZIV-geneeskundige verzorging (werknemers en zelfstandigen): 
ontvangsten afkomstig van de globale beheren RSZ en RSVZ (in 
miljoen euro)

 

 

 

17000 

18000 

19000 

20000 

21000 

22000 

23000 

24000 

2008 2009 2010 

Gemengde loopbanen 

Afrekening voorgaande 
jaren 

Bijkomende 
alternatieve financiering 

Basisbedrag 

Bron: algemene toelichtingen bij de begrotingen 2008-2009-2010

75 De toegewezen ontvangsten dekken verschillende bijdragen die rechtstreeks aan het RIZIV 
worden toegewezen. Het gaat in hoofdzaak om aanvullende premies op verzekeringen (voertuigen, 
hospitalisatie), bijdragen op de omzet van de farmaceutische specialiteiten en inkomsten m.b.t. 
revalidatie. 
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Het basisbedrag, namelijk het bedrag van tussenkomst die door de wet is beperkt, 
vormt de belangrijkste component van de ontvangsten die de globale beheren zijn 
verschuldigd aan de sector geneeskundige verzorging.

In 2010 beloopt dat bedrag 21.085,5 miljoen euro. Het vertegenwoordigt 91,05 % 
van de overdrachten vanuit de globale beheren: 19.173,7 miljoen euro van de RSZ 
en 1.911,8 miljoen euro van het RSVZ. In vergelijking met 2009 is het basisbedrag 
met 1,83 % gestegen voor het stelsel van de werknemers en met 4,84 % voor dat 
van de zelfstandigen. Overeenkomstig de wet van 31 januari 2007 betreffende de 
financiering van de geneeskundige verzorging, staat die stijging in verhouding tot 
de groei van de ontvangsten uit sociale bijdragen tussen 2008 en 2009.

In 2010 bedraagt de bijkomende alternatieve financiering waarin de wet voorziet 
1.953,6 miljoen euro76 en vertegenwoordigt ze 8,44 % van de overdrachten vanuit 
de globale beheren: 1.776,5 miljoen euro van de RSZ en 177,1 miljoen euro van het 
RSVZ. In vergelijking met 2009 is ze met 87,18 % gestegen voor het stelsel van de 
werknemers en met 91,46 % voor het stelsel van de zelfstandigen.

Deze stijging van de bijkomende alternatieve financiering (+ 912 miljoen euro of 
+ 87,56 % tussen 2009 en 2010) die verband houdt met de groeinorm van de be-
grotingsdoelstelling van de geneeskundige verzorging, wijst op het alsmaar toene-
mende belang ervan in de lopende ontvangsten van het RIZIV-geneeskundige ver-
zorging. De evolutie van de socialezekerheidsbijdragen tussen 2009 en 2008 (het 
referentiejaar) maakt het niet mogelijk het hoofd te bieden aan de stijging in die 
sector van de geraamde uitgaven gebaseerd op de groeinorm.

Het Rekenhof stelt overigens vast dat, volgens de gegevens die de FOD Sociale 
Zekerheid heeft opgenomen in de aangepaste begroting, het bedrag van de alter-
natieve financiering is verminderd met 4,9 miljoen euro. Er is echter geen enkel 
koninklijk besluit in die zin genomen.

Wat het bedrag betreft van de afsluiting van de rekeningen van voorgaande boek-
jaren, voorziet de reglementering enkel in de bijkomende financiering door de glo-
bale beheren als er een begrotingstekort is. Het Rekenhof heeft bij de berekening 
van de ontvangsten voor 2010 dus geen rekening gehouden met de 574,8 miljoen 
euro die het RIZIV aan de verzekeringsinstellingen heeft betaald in het kader van 
de definitieve afsluiting van 2008  (84,1 miljoen euro) en de voorlopige afsluiting 
van 2009 (490,7 miljoen euro). Op basis van de verworven rechten, waren er in 
2008 en 2009 immers voldoende begrotingsontvangsten geregistreerd ten voor-
dele van het RIZIV. Dankzij die ontvangsten konden niet alleen de thesauriebe-
hoeften in de loop van het jaar worden gedekt, maar ook de uitgaven met betrek-
king tot de voorlopige en vervolgens definitieve afsluitingen van 2008 en 2009. De 
FOD Sociale Zekerheid van zijn kant heeft de ontvangsten voor 2010 berekend op 
basis van de thesauriebewegingen. Hij heeft dus de bedragen van de definitieve 
afsluiting 2008 en van de voorlopige afsluiting 2009 meegeteld in de overdrachten 
vanuit de globale beheren RSZ en RSVZ.

Het Rekenhof vestigt de aandacht op het feit dat de wetgever niet heeft bepaald 
wat er moet gebeuren met het overschot dat uiterlijk bij de definitieve afsluiting van 
het begrotingsjaar zou blijven bestaan.

76 Artikel 24, § 1, quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende algemene beginselen van de sociale 
zekerheid; artikel 6, § 1, quater, van het koninklijk besluit van 18 november 1996  tot invoering 
van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van 
hoofdstuk I van Titel VI van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Het bedrag 
2010 werd door het koninklijk besluit van 9 februari 2010 vastgelegd.
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Tot slot, het deel van de financiering afkomstig van het RSVZ-Globaal Beheer en 
bestemd voor de geneeskundige verzorging van de werknemers met een gemeng-
de loopbaan (loontrekkende/zelfstandige), bedraagt in 2010 120,1 miljoen euro, dit 
is 3,8 miljoen euro meer dan het jaar ervoor.

1.2 Uitgaven

Tabel 2 –  RIZIV-geneeskundige verzorging (werknemers en zelfstandigen): ui-
tgaven (in miljoen euro)

Definitieve
realisaties 

2008

Voorlopige 
realisaties 

2009 
(aug. 2011)

Initiële 
begroting 

2010 
(nov. 2009)

Aangepaste 
begroting 

2010 
(april 2010)

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(juli 2011)
Gegevens 

FOD

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(juli 2011)

Verworven 
rechten*

Verstrekkingen 
geneeskundige 
verzorging

20.704,1 22.128,2 24.249,2 23.605,0 23.108,7 22.823,6

Beheerskosten 921,7 948,6 985,1 983,6 983,2 983,2

Externe overdrachten 1.691,8 1.672,9 1.610,5 1.630,4 1.610,5 1.610,5

Diversen 1.166,9 1.048,8 353,8 995,3 1.121,7 1.116,2

Uitgaven vóór 
overdrachten

24.484,5 25.798,5 27.198,6 27.214,3 26.824,1 26.533,5

RSZ-globaal beheer 553,8 276,0 584,6 584,7 584,7

RSVZ-globaal beheer 61,5 30,7 64,9 65,0 65,0

Overdrachten naar de 
globale beheren

615,3 306,7 649,5 649,7 0,0 649,7

Totale lopende 
uitgaven

25.099,8 26.105,1 27.848,1 27.863,9 26.824,2 27.183,3

Bronnen: algemene toelichtingen bij de begroting, gegevens van de FOD Sociale Zeker-
heid en gegevens van het RIZIV – juli 2011
* berekening van het Rekenhof volgens het principe van de verworven rechten

Het verschil tussen de door de FOD Sociale Zekerheid berekende begrotingsuit-
gaven en de door het Rekenhof herberekende cijfers bedraagt 359,1 miljoen euro.

Enerzijds verschillen de uitgaven voor verstrekkingen voor geneeskundige verzor-
ging met – 285,1 mijoen euro omdat de FOD Sociale Zekerheid werkte met gege-
vens die in februari 2011 bekend waren, terwijl het Rekenhof zich heeft gebaseerd 
op het bedrag van de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging 2010 dat het 
RIZIV in juli 2011 had meegedeeld.

Anderzijds neemt het Rekenhof een bedrag op van 649,7 miljoen euro overdrach-
ten naar de globale beheren. Het omvat de bijdrage aan het evenwicht van de 
sociale zekerheid77 (350 miljoen euro) en aan het Fonds voor de Toekomst van de 
Geneeskundige Verzorging (299,7 miljoen euro) waarvoor de FOD Sociale Zeker-
heid slechts een bedrag van 5,5 miljoen euro als diverse uitgaven vermeldt. Die 
middelen worden verdeeld onder het Globaal Beheer RSZ (90 %) en het Globaal 
Beheer RSZV (10 %).

De lopende uitgaven van het RIZIV-geneeskundige verzorging bedragen 
27.183,3 miljoen euro in 2010, d.i. een stijging met 1.078,2 miljoen euro ten op-
zichte van 2009. De uitgaven blijven echter 680,6 miljoen euro onder de begro-
tingsramingen.

77 Artikel 42 van de programmawet van 23 december 2009. 
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1.2.1 Realisaties 2010 in vergelijking met de realisaties van de voorgaande jaren

Grafiek 2  – RIZIV-geneeskundige verzorging (werknemers en zelfstandigen): 
evolutie van de verstrekkingen voor geneeskundige verzorging (in 
miljoen euro)

 

Medische erelonen

Farmaceutische 
specialiteiten

Verpleegdagprijs

Rust- en 
verzorgingsinstellingen

Andere uitgaven

Bron: RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering geneeskundige 
verzorging – Maart 2011 (publicatie van 8 juli 2011)

De verstrekkingen van geneeskundige verzorging bedragen 22.823,6 miljoen euro 
en vertegenwoordigen 83,96  % van de totale lopende uitgaven van het RIZIV-
geneeskundige verzorging.

De verstrekkingen van geneeskundige verzorging zijn met 695,4 miljoen euro toe-
genomen ten opzichte van 2009 (+ 3,14 %), maar dat is minder dan de voorgaande 
jaren.

Deze toename vloeit voort uit de evolutie van de erelonen van de artsen (+ 0,43 %), 
van de kostprijs van de farmaceutische specialiteiten (+ 2,79 %), van de verpleeg-
dagprijs (+  2,68  %), van de verstrekkingen in rust- en verzorgingsinstellingen78 
(+ 6,82 %) en van andere, uiteenlopende posten (+ 6,15 %).

De tragere groei van de verstrekkingen van geneeskundige verzorging in verge-
lijking met de voorgaande jaren valt onder meer te verklaren door een daling van 
het aantal raadplegingen, van de huisbezoeken van de artsen79, van de uitgaven 
voor klinische biologie, van het aantal verpleegdagen en door een minder sterke 
stijging van het aantal opnames en van het vaste aandeel in de financiering van 
de ziekenhuizen80.

78 Rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en dagverzorgingscentra.
79 RIZIV, Gestandaardiseerd verslag over de boekhoudkundige uitgaven van het jaar 

2010 (permanente audit), deel 1/7.
80 Op het niveau van de ziekenhuizen gebeurt de financiering voor 80 % door de begrotingstwaalfden 

die de FOD Volksgezondheid berekent (het zogeheten vaste deel van de financiering) en voor 
20 % op basis van een facturatie gekoppeld aan het aantal opnames en aan een bedrag per 
dag (het zogeheten variabele deel van de financiering). De evolutie van de uitgaven van de 
ziekenhuizen wordt in hoofdzaak bepaald door het vaste deel (80 % van de uitgaven). 
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1.2.2 Realisaties 2010  in vergelijking met de (globale en partiële81) begrotings-
doelstellingen

In 2010 blijven de realisaties inzake verstrekkingen van geneeskundige verzorging 
1.425,6 miljoen euro lager dan de begrotingsdoelstelling berekend op basis van 
de wet betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering (24.249,2 miljoen euro). 
Dat verschil omvat het bedrag van 644,2 miljoen euro bestemd voor de bijdrage tot 
het financieel evenwicht van de sociale zekerheid (350 miljoen euro) en voor het 
Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (294,2 miljoen euro82). 
Voor de andere posten bedragen de realisaties minder dan 781,4 miljoen euro van 
de begrotingsdoelstelling.

In 70 % van de verstrekkingssectoren blijven de realisaties onder de partiële be-
grotingsdoelstellingen83.

De verstrekkingen van geneeskundige verzorging blijven onder de begrotingsdoel-
stellingen in de volgende domeinen:

•	 de medische erelonen (- 201,4 miljoen euro of - 2,93 %);

•	 de verpleegdagen (- 194,8 miljoen euro of - 3,88 %);

•	 de implantaten (- 121,6 miljoen euro of - 19,06 %);

•	 de regulariseringen en herfactureringen (- 57,5 miljoen euro of - 84,60 %);

•	 de revalidatie (- 39,2 miljoen euro of - 7,63 %);

•	 de maximumfactuur (- 29,3 miljoen euro of - 8,24 %);

•	 de honoraria van verpleegkundigen (- 27,5 miljoen euro of - 2,54 %).

In bepaalde sectoren (tandartsen, opticiens, audiciens, militair hospitaal, vroed-
vrouwen enz.) zou de onderbenutting van het budget voor een deel kunnen wor-
den verklaard door een mogelijke vertraging bij de facturatie. De latere analyses 
van het RIZIV op basis van de meer recente gegevens van gefactureerde verstrek-
kingen, zullen duidelijk maken of dat effectief het geval was.

In 30 % van de sectoren liggen de realisaties nog altijd hoger dan de partiële be-
grotingsdoelstellingen.

De grootste overschrijdingen worden vastgesteld in de volgende sectoren:

•	 de farmaceutische verstrekkingen (+ 70,7 miljoen euro of + 1,69 %);

•	 de verstrekkingen in rust- en verzorgingsinstellingen (+ 22,8 miljoen euro of + 1,05 %);

•	 de financiering van eindeloopbanen (+ 10 miljoen euro of + 12,14 %);

•	 de kinesitherapeuten (+ 6 miljoen euro of + 1,04 %);

•	 de orthopedisten en bandagisten (+ 5,3 miljoen euro of + 2,31 %).

81 De globale begrotingsdoelstelling van de verzekering geneeskundige verzorging wordt verdeeld 
in partiële begrotingsdoelstellingen die verband houden met de  sectoren van de verstrekkingen 
voor gezondheidszorg (nagenoeg 40  sectoren voor onder meer medische verstrekkingen, 
tandheelkunde, geneesmiddelen enz.).

82 Het bedrag van 5,5 miljoen euro van de bijdrage van de ziekenhuizen aan het Fonds voor de 
Toekomst van de Geneeskundige Verzorging is hierin niet opgenomen omdat dat bedrag geen 
deel uitmaakt van de globale begrotingsdoelstelling (het is een ontvangst van het Globaal Beheer 
die wordt doorgestort aan dit fonds).

83 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging – December 2010, 29 april 2011.
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De elementen die in aanmerking worden genomen om de partiële begrotingsdoel-
stellingen te bepalen, worden berekend op jaarbasis. Bij de realisaties worden de 
nieuwe initiatieven84 en de positieve maatregelen (ten voordele van de sectoren) 
enerzijds en de besparingsmaatregelen85 anderzijds, becijferd op basis van de 
effectieve toepassingsdatum. De verschillen tussen de realisaties en de voor die 
maatregelen gebudgetteerde bedragen worden aangeduid als “gereserveerde be-
dragen”.

De nieuwe initiatieven van de ziekenhuissector hebben in 2010  de verwachte 
resultaten gehad, met uitzondering van enkele initiatieven voor een bedrag van 
9,1 miljoen euro die naar 2011 werden uitgesteld.

In de sector van de artsen hebben de gereserveerde bedragen voor de positieve 
maatregelen (117 miljoen euro) en de besparingen (- 103,6 miljoen euro) niet de 
verhoopte resultaten gehad op jaarbasis. De uitgaven voor klinische biologie da-
len weliswaar, maar overschrijden alsnog de partiële begrotingsdoelstelling met 
42,9 miljoen euro. De reden daarvoor is dat de in de begroting opgenomen be-
sparingsmaatregelen nog maar een gering effect hadden in 2010. Diezelfde vast-
stelling geldt voor de besparingsmaatregelen inzake medische beeldvorming. De 
uitgaven voor raadplegingen en bezoeken zitten op het niveau van 2009. Dat is 
97,6 miljoen euro lager dan de partiële begrotingsdoelstelling en 42,7 miljoen euro 
daarvan is toe te schrijven aan de laattijdige invoering van nieuwe initiatieven. De 
rest kan worden verklaard door een overschatting van het zorggebruik.

Op het niveau van de rust- en verzorgingsinstellingen zijn de in 2009 geplande 
initiatieven uitgevoerd in 2010. Dat gebeurde voornamelijk pas vanaf de maand 
juli, zodat het vrijgemaakte budget voor die initiatieven 51,2 miljoen euro te hoog 
werd geraamd.86

Bij de farmaceutische specialiteiten, tot slot, hebben de maatregelen die in 2010 en 
in de voorgaande jaren werden gepland, een besparing opgeleverd van 101,6 mil-
joen euro. In de begroting werd echter een bedrag van 123,2 miljoen euro voorop-
gesteld.

84 In de begroting 2010 werd op jaarbasis een bedrag van 305 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe 
initiatieven. De voornaamste initiatieven behoren tot de sector van de ziekenhuizen (111,7 miljoen 
euro), de sector van de geneesheren (67,1 miljoen euro) en de rust- en verzorgingsinstellingen 
(36,4 miljoen euro).  

85 Er zijn bovendien besparingen gepland voor een bedrag van 201,8  miljoen euro, waarvan 
60  miljoen in de sector van de geneesmiddelen en 100  miljoen in de sectoren medische 
beeldvorming en klinische biologie. 

86 RIZIV, Gestandaardiseerd verslag over de boekhoudkundige uitgaven van het jaar 
2010 (permanente audit), delen 1/7 tot 6/7.
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1.3 Begrotingsresultaat

Tabel 3 –  RIZIV-geneeskundige verzorging (werknemers en zelfstandigen): be-
grotingsresultaat (in miljoen euro)

Definitieve 
realisaties 

2008

Voorlopige 
realisaties 

2009 
(augustus 

2011)

Initiële 
begroting 

2010 
(nov. 
2009)

Aangepaste 
begroting 

2010 
(april 2010)

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(juli 2011)

Gegevens 
FOD

Voorlopige 
realisaties 

2010 
(juli 2011)

Verworven 
rechten*

Totale lopende  
ontvangsten

24.872,9 27.148,1 27.848,1 27.863,9 26.628,0 27.915,0

Totale lopende 
uitgaven

25.099,8 26.105,1 27.848,1 27.863,9 26.824,2 27.183,3

Saldo van de lopende 
rekeningen

- 226,9 1.043,0 0 0 - 196,2 731,7

Saldo van de  
kapitaal-rekeningen

414,0 0,5 0 0 0 0

Begrotingsresultaat 187,1 1.043,5 0 0 - 196,2 731,7

Bronnen: algemene toelichtingen bij de begroting, gegevens FOD Sociale Zekerheid en 
gegevens RIZIV – juli 2011
* berekening van het Rekenhof volgens het principe van de verworven rechten

De herberekeningen door het Rekenhof van de uitvoering van de begroting 
2010 van het RIZIV-geneeskundige verzorging komen uit op een overschot van 
731,7 miljoen euro terwijl er volgens de initiële begroting een afsluiting in even-
wicht zou zijn. Dit boekhoudkundige resultaat wordt voornamelijk beïnvloed door 
de goedkeuringstermijn van talrijke positieve maatregelen, waarvan het effect in 
2010 op 340,2 miljoen euro werd geraamd.

Dat overschot is bij gebrek aan wettelijke bepalingen die de bestemming ervan rege-
len, in de thesaurieën van de globale beheren gebleven (niet opgevraagde uitgaven).

De gegevens voorgesteld door de FOD spreken echter van een tekort van 
196,2 miljoen euro. Een verschil dus van 927,9 miljoen euro87.

2 Minimalisering van de thesauriekosten

2.1 Rekeningen voor liquiditeitsoverschotten

Volgens het wettelijke financieringsmechanisme88 moet het RIZIV aan elke ver-
zekeringsinstelling vóór het einde van de maand een voorschot betalen dat ge-
lijk is aan een twaalfde van haar begrotingsdoelstelling. Aangezien de werkelijke 
uitgaven sinds 2006 ruimschoots lager liggen dan begroot, registreren de verze-
keringsinstellingen liquiditeitsoverschotten. De reglementering verplicht de verze-
keringsinstellingen de facto die overschotten terug te storten aan het RIZIV. Over-
eenkomstig de wetten betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering blijven de 
voorschotten eigendom van de verzekeringsinstellingen tot op de dag van de voor-
lopige afsluiting van de rekeningen89.

87 Zie punt 1.1 en 1.2 voor de commentaar bij dit verschil in aanpak.
88 Overeenkomstig artikel 202 van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet.
89 Artikel 202, § 1, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering 

voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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Door middel van die stortingen en voorafnemingen kan het RIZIV zijn thesaurie-
behoeften afstemmen op de dagelijkse uitgaven. Zo moet minder beroep worden 
gedaan op de fondsen van de globale beheren.

Aan de passiefzijde van de balans van het RIZIV worden de in de loop van het 
jaar teruggestorte liquiditeiten afzonderlijk geboekt als schulden van het RIZIV ten 
aanzien van elke verzekeringinstelling. De balansrekening “liquiditeitsoverschotten 
van de verzekeringsinstellingen” werkt als een lopende rekening. In april 2011 be-
draagt de aldus geboekte schuld vóór de voorlopige afsluiting 2010  meer dan 
een miljard euro. De schuld wordt aangezuiverd bij de voorlopige afsluiting van de  
rekeningen, namelijk op 30 april van het jaar volgend op het boekjaar90.

De volgende tabel toont de saldi van de rekeningen voor liquiditeitsoverschotten 
vóór de voorlopige afsluiting.

Tabel 4 – Toestand van de rekeningen liquiditeitsoverschotten (in miljoen euro)

Jaar 2007 2008 2009 2010

Saldo van de rekeningen voor 
liquiditeitsoverschotten vóór de 
voorlopige afsluiting

591,6 576,0 852,8 1.032,1

Bron: RIZIV

2.2 Bijzondere reservefondsen van de verzekeringsinstellingen

Bij de afsluiting van de rekeningen van geneeskundige verzorging kunnen de ver-
zekeringsinstellingen via het mechanisme van de financiële verantwoordelijkheid 
hun reservefondsen aanvullen met een aandeel van 25 % van de begrotingsre-
sultaten van de sector geneeskundige verzorging. Deze fondsen zijn bestemd om 
eventuele tekorten van de verzekeringsinstellingen in de toekomst te dekken91.

Sinds 2007 gebeurt de berekening van de boni bestemd voor de bijzondere reser-
vefondsen van de verzekeringsinstellingen als volgt:

90 In de maand erna sluit het RIZIV de rekening af door aan de verzekeringsinstellingen het 
bedrag terug te storten dat hen nog verschuldigd is om al hun voorlopige kosten te dekken. 
Dat bedrag komt bovenop de maandelijkse voorschotten en genereert een liquiditeitsoverschot 
dat de verzekeringsinstellingen diezelfde dag nog moeten terugstorten om de rekening voor 
liquiditeitsoverschotten van het nieuwe, lopende boekjaar te stijven. 

91 Artikel 198 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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Tabel 5 –  Berekening van de tegoeden bestemd voor de bijzondere  
reservefondsen van de verzekeringsinstellingen (in miljoen euro)

2007 2008 2009 2010

Globale begrotingsdoelstelling 19.619,0 21.434,0 23.084,5 24.249,2

Aftrek van de uitgaven die het 
RIZIV rechtstreeks ten laste 
neemt

574,2 731,5 816,3 757.0

Deel van de begrotings-
doelstelling bestemd voor het 
Fonds voor de Toekomst van de 
Geneeskundige Verzorging

174,7 306,3 299,9 294.2

Deel van de doelstelling bestemd 
voor het evenwicht van de sociale 
zekerheid

350,0

Door de verzekeringsinstellingen 
te verwezenlijken 
begrotingsdoelstelling

18.870,1 20.396,1 21.968,3 22.847.9

Uitgaven van de 
verzekeringinstellingen

18.408,0 20.114,1 21.606,2 22.250.9

Te verdelen boni 462,1 282,1 362,1 597,0

25 % bestemd voor de bijzondere 
reservefondsen van de 
verzekeringinstellingen

115,5 70,5 90,5 149.2

Bron: RIZIV

De financiële middelen die met hun boni overeenstemmen blijven niet ter beschik-
king van de verzekeringinstellingen: ze behoren tot de lopende thesauriemassa 
van de geneeskundige verzorging. Die middelen worden dus meegeteld om de 
liquiditeitscoëfficiënt te bepalen92. Als er sprake is van een overschot, worden ze 
teruggestort op de lopende rekening voor liquiditeitsoverschotten van het RIZIV.

2.3 Indicatie van overfinanciering van het systeem

Sinds 2006 groeien de thesaurieoverschotten en de boni bestemd voor de ver-
zekeringsinstellingen alsmaar aan. Die thesaurieoverschotten vloeien terug naar 
het RIZIV dat daardoor minder vaak een beroep moet doen op de fondsen van de 
globale beheren. Op 31 augustus 2011 bedroeg de schuld die met die liquiditeits-
overschotten overeenstemde en die werd geboekt in de lopende rekening “liqui-
diteitsoverschotten” 1.135,9 miljoen euro. Aangezien de liquiditeitsoverschotten al 
enige jaren bestaan93, kunnen ze worden beschouwd als een indicatie die duidt op 
de overfinanciering van het systeem.

De verzekeringsinstellingen kunnen die overschotten enkel gebruiken voor be-
hoeften inzake geneeskundige verzorging. In die veronderstelling zou het RIZIV 
vaker een beroep moeten doen op de fondsen van de globale beheren.

92 Het gaat om een coëfficiënt die wordt berekend om zich ervan te vergewissen dat de thesaurie 
van de verzekeringsinstellingen strikt wordt beheerd. 

93 Op kortere termijn zouden andere factoren zoals achterstallige facturaties aan de basis kunnen 
liggen van de liquiditeitsoverschotten van de verzekeringsinstellingen.



Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011 61

3 Financiering van de overschrijdingen in de geneesmiddelensector

In 2008 trad het huidige mechanisme in werking94 om de eventuele overschrijding 
van het budget voor farmaceutische specialiteiten te compenseren via bijdragen 
van de farmaceutische sector.

De wettelijke regeling bepaalt dat het RIZIV in september de eventuele begro-
tingsoverschrijding voor het lopende jaar raamt (het jaar t). Het bedrag van de 
verschuldigde subsidiaire heffing wordt bepaald op basis van de geraamde over-
schrijding en kan maximaal 100 miljoen euro bedragen. Bij koninklijk besluit wordt 
een voorschot op de verschuldigde subsidiaire heffing bepaald. Dat voorschot is 
een percentage dat moet worden toegepast op het omzetcijfer van het jaar t-1. De 
farmaceutische bedrijven hebben tot 31 december van het jaar t de tijd om dat 
voorschot aan het RIZIV te betalen.

Als de werkelijke uitgaven voor farmaceutische specialiteiten in het jaar t bekend 
zijn, herberekent het RIZIV de begrotingsoverschrijding. Het bedrag van de subsi-
diaire heffing die is verschuldigd voor het jaar t wordt niet herzien (ongeacht of de 
werkelijke overschrijding hoger of lager ligt dan geraamd).

De uiteindelijke afrekening gebeurt op basis van het omzetcijfer van het jaar t. Het 
percentage van de subsidiaire heffing die is verschuldigd op het omzetcijfer van 
het jaar t wordt bij koninklijk besluit bepaald. De farmaceutische bedrijven moeten 
het verschil tussen het voorschot en de afrekening aan het RIZIV betalen vóór 
30 juni van het jaar t+1, ofwel betaalt het RIZIV hen terug op diezelfde datum.

In september 2010 raamde het RIZIV de uitgaven voor farmaceutische specialitei-
ten in datzelfde jaar op 3.956,8 miljoen euro, en de overschrijding van de begroting 
2010 op 40 miljoen euro95.

Er werd echter een bedrag van 7,8 miljoen euro geneutraliseerd om rekening te 
houden met de impact van de elementen van de jaarlijkse begroting die geen of 
slechts gedeeltelijk resultaat hadden in 2010. Het bedrag van de subsidiaire hef-
fing werd bijgevolg becijferd op 32,2 miljoen euro.

Op basis van de geraamde begrotingsoverschrijding werd bepaald dat 1,03 % van 
de omzet van 2009  tegen 31  december 2010  als voorschot moest worden ge-
stort96. Het percentage van de afrekening voor de subsidiaire heffing 2010, toe te 
passen op de omzet van 2010, bedroeg 1,06 %97.

In april 2011 stelde het RIZIV vast dat de uitgaven voor farmaceutische speciali-
teiten in 2010 4.012,7 miljoen euro beliepen, d.i. 55,9 miljoen euro meer dan de 
technische ramingen98. Aangezien de technische ramingen aan de basis liggen 

94 Artikel 167 van de programmawet van 22 december 2008 tot invoeging van artikel 191, 1e lid, 
15undecies, in de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen.

95 Technische ramingen van de uitgaven voor farmaceutische specialiteiten, door het RIZIV berekend 
in september 2010.

96 Koninklijk besluit van 22 december 2010 tot vaststelling van het percentage van het voorschot van 
de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies, van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14  juli 1994 en tot vaststelling van de uitzonderingsmodaliteiten voor sommige farmaceutische 
specialiteiten – Jaar 2010.

97 Koninklijk besluit van 19  juni 2011  tot vaststelling van het percentage van het saldo van de 
subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14  juli 
1994 - Jaar 2010.

98 RIZIV, Evolutie van de maandelijkse uitgaven van de verzekering voor geneeskundige 
verzorging – December 2010, 29 april 2011.
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van de berekening van de subsidiaire heffing, heeft de onderschatting van de over-
schrijding in september 2010 geleid tot een gelijkwaardig gederfd bedrag.

Verschillende farmaceutische bedrijven hebben de wettelijke termijnen niet na-
geleefd en de verschuldigde voorschotten werden niet integraal gestort tegen 
31 december 2010. Begin juni 2011 moest nog 1,23 miljoen euro aan voorschotten 
worden gestort. Dat is 3,82 % van het bedrag dat op 31 december 2010 betaald 
moest zijn.

Als gevolg van de afrekening moesten 126 bedrijven ofwel een extra bedrag be-
talen aan het RIZIV, ofwel door het RIZIV worden terugbetaald tegen 30 juni 2011. 
Begin augustus 2011 moest voor/door twaalf van hen in totaal nog 0,18 miljoen 
euro worden vereffend.

Het Rekenhof stelt vast dat de financiële stromen niet systematisch worden opge-
volgd en dat de directie Geneesmiddelen slechts op verzoek op de hoogte wordt 
gehouden van de resultaten van de controles die het departement Financiën van 
het RIZIV uitvoert. Daardoor ontstaat een risico op niet-betaling of op een financi-
ele verrichting voor een verkeerd bedrag.

Het RIZIV heeft een werkgroep opgericht die voor het eerst bijeenkwam op 7 juni 
2011 om de diverse behoeften in kaart te brengen en te zien welke aanpassingen 
er moeten gebeuren in de computersystemen en in de logistieke systemen om de 
berekening en de opvolging van de door de farmaceutische sector verschuldigde 
heffingen beter te laten verlopen.

4 Hervorming van de tegemoetkoming voor apothekers

Tot in maart 2010 was de vergoeding voor apothekers in voor het publiek toegan-
kelijke apotheken volledig gekoppeld aan de verkoopprijs van de geneesmiddelen 
die waren opgenomen in de lijst van terugbetaalbare farmaceutische specialiteiten.

Op 1 april 2010 treedt een nieuw systeem in werking99. De vergoeding van de apo-
thekers bestaat sindsdien uit drie delen:

•	 de economische marge, die gekoppeld is aan de productieprijs en de kosten 
dekt die voortvloeien uit de economische activiteit van de apotheker;

•	 de basishonoraria, die bepaald worden per aflevering en als vergoeding funge-
ren voor basisverstrekkingen;

•	 specifieke honoraria voor specifieke farmaceutische zorg, namelijk:

–  voor de begeleiding van een eerste aflevering;
–  voor de uitvoering van een voorschrift op algemene benaming voor een 

geneesmiddel dat is opgenomen in het systeem van de referentieterug-
betaling;

–  voor de uitvoering van een voorschrift voor een vergoedbare specialiteit 
die vervat is in hoofdstuk IV van de lijst met vergoedbare farmaceutische 
specialiteiten en die aanleiding geeft tot de toepassing van het derdebe-
talersysteem.

De economische marge en het basishonorarium zijn altijd vervat in de verkoopprijs 
van het geneesmiddel, maar de specifieke honoraria maken daar geen deel van 
uit en vallen volledig ten laste van de begroting voor geneeskundige verzorging.

99 Artikel 228 van de wet houdende diverse bepalingen van 25 april 2007, tot invoeging van artikel 
35octies in de op 14  juli 1994  gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gewijzigd door artikel 28 van de wet van 10 december 
2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. 
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De wet voorziet ook in de mogelijkheid om de honoraria aan te passen aan de evo-
lutie van de gezondheidsindex, behalve als de overeenkomstencommissie Apo-
thekers – Verzekeringsinstellingen beslist de indexmassa toe te kennen aan een 
specifiek honorarium.

Bij de opmaak van de begroting voor geneeskundige verzorging neemt de algeme-
ne raad van het RIZIV een beslissing over de vergoeding van de apothekers in een 
voor het publiek toegankelijke apotheek voor het afleveren van terugbetaalbare 
geneesmiddelen100. Het RIZIV maakt in de maand april van het jaar t een nieuwe 
raming van de globale, aan de apothekers verschuldigde vergoeding. Als blijkt dat 
de raming hoger ligt dan de maximale vergoeding die werd vastgelegd voor het 
jaar t, wordt de aan de apothekers verschuldigde vergoeding van de verzekering 
geneeskundige verzorging verminderd met een bij koninklijk besluit bepaald per-
centage.

In de begroting 2010  van het RIZIV geneeskundige verzorging is de maximale 
vergoeding van de apothekers in een voor het publiek toegankelijke apotheek vast-
gesteld op 585,7 miljoen euro.

Het aantal verpakkingen die de apothekers in 2010 afleverden, is met 4 % gedaald 
ten opzichte van 2009. Door die daling van de verkoop is ook de vergoeding van 
de apothekers gedaald met nagenoeg 23 miljoen euro101 en liggen de realisaties 
20,8 miljoen lager in de begroting 2010.

100 Artikel 35octies, § 3, van wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

101 Bijlage 3 bij de nota ARGV 2011/29 van de algemene raad van het RIZIV, 21 april 2011.
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Deel II

Kastoestand en
reserves 



66 Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011

Hoofdstuk 1
Globaal Beheer van de werknemers

De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoont een negatief saldo van meer 
dan 1 miljard euro op 31 december 2010.

De portefeuille van het Globaal Beheer is echter verder vergroot. Gevaloriseerd 
tegen de marktprijs en vermeerderd met de gelopen intresten, vertegenwoordig-
de hij eind 2010 4,2 miljard euro (d.i. 80,9 miljoen euro meer dan in 2009).

De waarde van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging 
lag op 31 maart 2011 op 1,26 miljard euro, na overdracht van de intrest uit 2010 
aan het Globaal Beheer van de RSZ en van het RSVZ.

1 Kastoestand op 31 december 2010 en financiering van thesauriebe-
hoeften

De kastoestand van de RSZ-Globaal Beheer vertoont in het stelsel van de werkne-
mers een saldo van -1.137,8 miljoen euro op 31 december 2010, wat neerkomt op 
een tekort dat met 96,3 miljoen euro is gestegen ten opzichte 2009.

Tabel 1 –  Evolutie van het thesauriesaldo van de RSZ-Globaal Beheer op  
31 december (in miljoen euro)

2008 2009 2010

1.330,8 - 1.041,5 - 1.137,8

Bron: Beheerscomité van de sociale zekerheid van 4 maart 2011

De evolutie van het thesauriesaldo van het RSZ-Globaal Beheer, dat positief was 
einde 2008 maar negatief einde 2009, weerspiegelt de verslechtering van de eco-
nomische toestand.

De achteruitgang van de kastoestand is in 2010 enkel vertraagd omdat de fede-
rale Staat een renteloze lening heeft toegekend102. Aanvankelijk bedroeg die le-
ning 1.712,80 miljoen euro. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen werd de helft 
(856,4 miljoen euro) in 2010 effectief gestort aan de RSZ-Globlaal Beheer. Het 
thesauriesaldo in de tabel houdt rekening met die storting.

De tweede schijf van de lening 2010 werd bij koninklijk besluit103 teruggebracht tot 
96.258.000 euro. Dat bedrag werd zo berekend dat het de thesaurieverrichtingen 
van de RSZ-Globaal Beheer voor het jaar 2010 in evenwicht kan brengen, terwijl 
het saldo werd teruggebracht tot het niveau van eind 2009. Aangezien die tweede 
schijf 2010 pas in februari 2011 werd gestort, werd ze niet verwerkt in het thesau-
riesaldo.

De lening door de Staat zal worden terugbetaald in twintig  jaar a rato van één 
twintigste vanaf 2012.

Wat de financiering van de thesauriebehoeften van de RSZ-Globaal Beheer be-
treft, is de thesaurietoestand in 2010 constant negatief gebleven, afgezien van en-

102 Krachtens artikel 74 van de programmawet van 23 december 2009.
103 Koninklijke besluiten van 10 januari 2011 en 23 maart 2011, genomen ter uitvoering van artikel 74, 

3e lid, van de programmawet van 23 december 2009.
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kel dagen in het eerste trimester. De thesauriebehoeften hebben gedurende korte 
periodes vier pieken gekend voor bedragen tussen 2 miljard en 4,5 miljard euro.

Om zijn wettelijke verplichtingen op het vlak van de financiering van de sociale 
prestaties na te leven, beschikte de RSZ in 2010 over een kredietlijn van 1,7 miljard 
euro, toegekend door de administratie van de Thesaurie104, en over kortetermijn-
leningen op de privémarkt (repo’s)105. Die werden gewaarborgd door het Reserve-
fonds van het RSZ-Globaal Beheer ten belope van het bedrag van de portefeuille 
(d.i. 4,2 miljard euro op 31 december 2010).

De evolutie van de intrestvoeten op korte termijn heeft een invloed op de kosten 
van de thesaurieleningen. In 2010 was die evolutie redelijk gunstig, zodat de uitga-
ven konden worden beperkt tot 8,6 miljoen euro, terwijl ze aanvankelijk in de be-
groting op 27,1 miljoen euro waren geraamd. Van die kosten moet 0,4 miljoen euro 
aan ontvangsten worden afgetrokken die werden gegenereerd door de tijdelijke 
beleggingen van de thesauriesaldi (wat getuigt van een dynamisch thesauriebe-
heer). Volgens de gegevens van de RSZ-Globaal Beheer verslechtert de toestand 
in 2011 omdat de intrestvoeten meer dan verdubbeld zijn tussen januari en au-
gustus 2011 en omdat de vooruitzichten van de thesauriebehoeften nog pieken 
verwachten die minstens vergelijkbaar zijn met de behoeften van 2010.

Het Rekenhof merkt op dat de pieken in de thesauriebehoeften zich jaar na jaar 
ongeveer in dezelfde periodes voordoen. Ze duiken op bij een aanzienlijke wan-
verhouding tussen de geïnde ontvangsten en de verschuldigde sociale prestaties. 
Aangezien de uitgaven op een vaste datum gebeuren (betaling van pensioenen, 
werkloosheidsvergoedingen enz.), stelt het Rekenhof voor na te denken over mid-
delen om de inning van de ontvangsten beter af te stemmen op de thesauriebe-
hoeften. Enerzijds zou moeten worden nagedacht over het ogenblik van de inning 
van de sociale bijdragen en anderzijds over de planning van de stortingen van de 
toelagen van de Staat en de alternatieve financiering.

Net zo min als in voorgaande jaren werden in 2010 kasgelden overgeheveld naar 
het Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer of werden er gelden uit opgeno-
men. De intresten 2010 van het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige 
Verzorging werden echter wel voor 90 % (d.i. 22,5 miljoen euro) overgeheveld naar 
de thesaurie van de RSZ-Globaal Beheer106.

2 Reserves

2.1 Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer

Het Reservefonds van het Globaal Beheer heeft in lineaire obligaties (OLO’s) be-
legd. Het wordt gewaardeerd tegen de beurskoers van de inventarisdatum (31 de-
cember) en verhoogd met de gelopen couponintresten. De waardering gebeurt 
hierdoor tegen de reële marktwaarde.

De waarde van de portefeuille van het Globaal Beheer is eind 2010 gestegen met 
81 miljoen euro tot 4.176,6 miljoen euro, zonder dat er geld is gestort of opge-
vraagd.

104 Dat mechanisme werd geformaliseerd door een bilaterale overeenkomst van 22  juli 2004. Die 
werd medeondertekend door de minister van Financiën en door de minister van Sociale Zaken. 

105 Een repo-verrichting bestaat erin cash tegen een bepaald percentage (reporentevoet) van een 
tegenpartij te krijgen door bij die partij financiële effecten in onderpand te geven. Na afloop 
van de repo worden de effecten aan de lener teruggegeven mits de terugbetaling van de cash, 
vermeerderd met de intrest tegen de overeengekomen reporentevoet. 

106 Krachtens artikel 76 van de programmawet van 23 december 2009.
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Het rendement van de portefeuille is afhankelijk van de evolutie van de rentevoe-
ten en van de prijsevolutie van de OLO’s. De beheerders kunnen ook het risico 
van sterke schommelingen in de prijs van de obligaties verminderen door een 
diversificatie van de looptijd van de obligaties. De prestaties van de beheerders 
van het Reservefonds worden maandelijks vergeleken met de referentie-index JP 
Morgan107. De verschillen ten opzichte van die index zijn in 2010, net zoals in 2009, 
tamelijk klein gebleven.

Wat de marktevolutie in 2010 betreft, zijn de intrestvoeten gedaald tot in augustus 
maar nadien opnieuw sterk gestegen tot het einde van het jaar (met een omge-
keerde evolutie voor de valorisering van de OLO’s). Zo heeft het Reservefonds in 
2010 in totaal 231,9 miljoen euro intrest en meerwaarden ontvangen op de verkoop 
van obligaties. Er werd wel 65 miljoen euro aan latente minderwaarden geregis-
treerd.

Het Rekenhof merkt op dat, bij gebrek aan wettelijke bepalingen over de toewijzing, 
het Reservefonds van de RSZ-Globaal Beheer momenteel als waarborg dient voor 
de financiering op de markt van de thesauriebehoeften van het algemeen beheer.

2.2 Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging

Het Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging werd opgericht 
door artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006 (gewijzigd door de 
programmawetten van 22 december 2008 en van 23 december 2009). Sinds de 
programmawet van 22 december 2008 behoort het voor 90 % toe aan het Globaal 
Beheer van de RSZ en voor 10 % aan het Globaal Beheer van het RSVZ. Het 
wordt beheerd door de RSZ.

In 2007 werd het fonds gefinancierd via een forfaitair bedrag uit de globale behe-
ren van de RSZ en het RSVZ. Sinds 2008 wordt het gefinancierd met de eventuele 
jaarlijkse overschotten van de geneeskundige verzorging (de bedragen worden 
bepaald bij in ministerraad overlegd koninklijk besluit) en, sinds 2009, door andere 
bedragen, te bepalen via KB, in het kader van de vastlegging van de jaarlijkse glo-
bale begrotingsdoelstelling van de verzekering geneeskundige verzorging en door 
de bedragen die ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetalen108.

In 2010 en 2011 heeft het fonds de geïnde intresten aan de twee globale beheren 
moeten terugstorten in verhouding tot de respectieve eigendomsrechten109.

Het Rekenhof herinnert eraan dat de opdracht van het fonds vermeld in de orga-
nieke wet erin bestond ten vroegste in 2012 deel te nemen aan de investeringen 
die nodig zijn om het systeem van de geneeskundige verzorging aan te passen 
aan de vergrijzing van de bevolking110.

107  De JP Morgan Belgium is een neutrale referentieportefeuille die uitsluitend bestaat uit obligaties 
met vaste rentevoet uitgegeven door de Belgische Staat.

108  Artikel 56ter van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994.

109  Deze bepaling werd ingevoerd door artikel 76 van de programmawet van 23 december 2009
110  Artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006.
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Tabel 2 –  Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging: inbreng 
en terugneming (in miljoen euro)

Aard van de bedragen Bedragen

Inbreng 2007 Artikel 111 van de programmawet van 27 december 
2006

309 000.000

Inbreng 2008 Koninklijk besluit van 8 maart 2009 tot vaststelling 
van het overschot 2008

306 279.000

Inbreng 2009 Koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling 
van het overschot 2009

299 852.000

Inbreng 2009 Door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2009

5 510.901

Inbreng 2010 Koninklijk besluit van 22 juni 2010 tot vaststelling 
voor het jaar 2010 van het bedrag dat toegewezen 
wordt aan het Fonds

294 189.000

Inbreng 2010 Door de ziekenhuizen aan het RIZIV terugbetaalde 
bedragen in 2010 111 0

Terugname 
2010

Overdrachten naar de globale beheren RSZ en 
RSVZ, volgens de eigendomsrechten (artikel 76 
van de programmawet van 23 december 2009)

-24 979.616

Totaal van de op 31 maart 2011 belegde bedragen 1 189.851 285

Meerwaarden en intresten, met inbegrip van de niet-gerealiseerde 
meerwaarden en de gelopen nog niet vervallen intresten op 31 maart 
2011

72 806.979

Waarde van het fonds op 31 maart 2011112 1 262.658 264

Bron: Beheerscomité van de sociale zekerheid van 13 mei 2011111112

De bedragen die elk jaar aan het fonds werden gestort, vertegenwoordigen slechts 
een gedeelte van het overschot van de geneeskundige verzorging, dat werd be-
paald vóór de definitieve afsluiting van de rekeningen van het RIZIV.

Het fonds was op 31 maart 2011 voor 98,6 % samengesteld uit staatsobligaties 
en voor 1,4 % uit cash. Het fonds wordt door de RSZ-Globaal Beheer beheerd 
volgens dezelfde principes als het Reservefonds.

111 Het voor 2010 geplande bedrag van 5,5 miljoen euro was op 31 maart 2011 nog niet gestort.
112 Laatste gegevens gevalideerd door het beheerscomité van de Sociale Zekerheid. In het Boek over 

2010 waren de gegevens gevalideerd tot 30 juni 2010.
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Hoofdstuk 2
Globaal Beheer van de zelfstandigen

Op 31 december 2010 heeft het RSVZ in totaal 1.442 miljoen euro aan beschik-
bare middelen.

Op de balans van het RSVZ staat op 31  december  2010 een bedrag van 
1.458,8 miljoen euro aan reserves en overgedragen resultaten. Het grootste ge-
deelte van dit bedrag (979,6 miljoen euro) is afkomstig van de reserves van het 
Fonds voor het Welzijn van de Zelfstandigen waaraan de resultaten van het stelsel 
worden toegewezen.

Daarnaast vermeldt de balans op 31  december  2010 ook een bedrag van 
124,7 miljoen euro voor het aandeel van het RSVZ in het Fonds voor de Toekomst 
van de Geneeskundige Verzorging.

1 Kasresultaat

Tabel 1 –  Kastoestand van het Globaal Beheer van de zelfstandigen op 
31  december (in miljoen euro)

Beschikbaar
op de

financiële
rekeningen

Beleggingen
bij de Schatkist

Totaal

2006 22,9   573,4   596,3

2007 51,6   829,3   880,9

2008 32,5 1.074,1 1.106,6

2009  -6,2 1.196,2 1.190,0

2010   1,1 1.440,9 1.442,0

Bron: RSVZ – Kastoestand van het sociaal statuut van de zelfstandigen voor het jaar 2010 
– nota aan de Raad van Beheer van 2 maart 2011

De beschikbare middelen van het RSVZ zijn met 21,18 % gestegen van 1.190 mil-
joen euro op 31  december  2009 tot 1.442  miljoen euro op 31  december  2010. 
Vooral de vlottere inning van de socialezekerheidsbijdragen113 en de lagere uit-
gaven voor het RIZIV-Geneeskundige Verzorging hebben ervoor gezorgd dat de 
beschikbare middelen in de loop van het jaar geleidelijk zijn toegenomen.

In 2010 bedroegen de opbrengsten uit beleggingen 13,6 miljoen euro, tegenover 
13,5 miljoen euro in 2009.

Van de totale beleggingsopbrengsten is 11,1 miljoen euro afkomstig van de plaat-
sing op termijnrekeningen (maximum zeven dagen) bij financiële instellingen. Door 
de evolutie van de kortetermijnrente heeft het RSVZ beslist om vanaf 2011 een 
bedrag van 700 miljoen euro op middellange termijn (twaalf en achttien maanden) 
te beleggen bij de Schatkist.

Daarnaast werd aan het RSVZ-Globaal Beheer 10  % van de intresten van het 
Fonds voor de Toekomst van de Geneeskundige Verzorging (Toekomstfonds) toe-
gekend. In tegenstelling tot de vorige jaren is dat bedrag voor 2010 (2,5 miljoen 
euro) bestemd voor het Globaal Beheer en niet voor het Toekomstfonds zelf.

113  Zie Deel I, hoofdstuk 4 van dit Boek.
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2 Reserves

Op de balans van het RSVZ stond op 31 december 2010 een bedrag van 1.458,8 mil-
joen euro aan reserves, samengesteld uit 479,2 miljoen euro aan overgedragen 
resultaten en 979,6 miljoen euro voor het Fonds voor het Welzijn der Zelfstandigen. 
Aan dit fonds wordt het resultaat van het boekjaar toegewezen: in 2010 ging het om 
een bedrag van 280,3 miljoen euro (met name het economisch resultaat, na aftrek 
van het bedrag bestemd voor het Toekomstfonds).

Behalve die reserves staat op de balans van het RSVZ ook het aandeel van 
124,7 miljoen euro in het Toekomstfonds. De middelen van dit Fonds, dat voor 
90 % toebehoort aan de RSZ-Globaal Beheer en voor 10 % aan het RSVZ-Globaal 
Beheer, worden beheerd door de RSZ.
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Deel III

Financieel beheer en 
rekeningen
van de OISZ 
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Overlegging van de rekeningen

De openbare instellingen van de sociale zekerheid (OISZ) leven de reglementaire 
termijnen om hun rekeningen aan het Rekenhof toe te zenden, onvoldoende na. 
Op 30 september 2011 beschikte het Rekenhof nog over geen enkele officiële re-
kening voor het jaar 2010. Ook voor de beheersjaren 2008 en 2009 ontbraken nog 
steeds de rekeningen van respectievelijk zeven en acht instellingen. Het Rekenhof 
stelt geen beduidende verbetering vast ten opzichte van voorgaande jaren.

Om zijn controleopdracht en zijn informatieopdracht ten aanzien van het parle-
ment naar behoren te kunnen uitoefenen, is het noodzakelijk dat het Rekenhof 
tijdig over de rekeningen kan beschikken. Vooral de lange administratieve pro-
cedure die de rekeningen moeten doorlopen voor ze aan het Rekenhof worden 
toegestuurd en het feit dat een bedrijfsrevisor nog moet optreden nadat de be-
heersorganen de rekeningen hebben goedgekeurd, zijn de belangrijkste oorza-
ken voor de vertragingen. De bestaande wetgeving, reglementering, instructies 
en organisatie voor de opstelling, goedkeuring en voorlegging van de rekeningen 
zouden moeten worden bijgestuurd.

1 Inleiding

De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) onderworpen aan de toe-
passing van het koninklijk besluit van 3 april 1997114 moeten strikte termijnen res-
pecteren om hun jaarrekeningen op te stellen, goed te keuren en toe te zenden 
aan het Rekenhof.

1.1 Onderzochte instellingen

Overeenkomstig de wet controleert het Rekenhof jaarlijks de rekeningen van de 
zeventien OISZ die vooraan in dit Boek zijn opgelijst.

Net zoals in de vorige vier Boeken van het Rekenhof115 en het Boek 2010 over de 
Sociale Zekerheid116 geeft dit hoofdstuk de naleving weer van de reglementaire 
termijnen door deze instellingen. Het geeft een overzicht van de toestand voor de 
begrotingsjaren 2008, 2009 en 2010 zoals vastgesteld op 30 september 2011.

1.2 Reglementair kader

De data voor de opmaak, goedkeuring en toezending van de rekeningen zijn vast-
gelegd in volgende reglementaire bepalingen:

•	 artikel 17 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen 
met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale 
zekerheid, in uitvoering van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot moder-
nisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels;

114 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de 
wettelijke pensioenstelsels.

115 Rekenhof, 163e Boek, Volume I, p. 356; Rekenhof, 164e Boek, Volume I, p. 301; 165e Boek, Volume 
I, p. 256 en 166e Boek, Volume I, p. 304. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

116 Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid - Globale beheren en openbare instellingen 
van de sociale zekerheid p. 52. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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•	 artikel 11 en 12 van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de 
regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de open-
bare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk 
besluit van 3 april 1997.

De beheerscomités van de OISZ stellen de rekeningen op en sturen ze, met het 
advies en de certificering van de aangestelde revisor, aan de toezichthoudende 
minister ter goedkeuring. Na goedkeuring stuurt de minister de rekeningen door 
naar de minister die bevoegd is voor de begroting, die ze op zijn beurt voor toezicht 
naar het Rekenhof stuurt, uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het beheersjaar. 
De rekeningen van het RIZIV moeten op 31 januari van het tweede jaar volgend op 
het beheersjaar worden overgezonden.

2 Resultaten van het onderzoek

Op 30 september 2011 ontbraken nog steeds de rekeningen voor de beheersja-
ren 2008 en 2009 van respectievelijk zeven en acht instellingen. In vergelijking 
met voorgaande jaren is er geen beduidende verbetering. Voor het beheersjaar 
2008 hebben negen instellingen hun rekeningen officieel overgezonden, met een 
gemiddelde vertraging van 394 dagen. Voor het beheersjaar 2009 hebben negen 
instellingen hun rekeningen officieel ingediend, met een gemiddelde vertraging 
van 285 dagen.

Op 30 september 2011 had geen enkele OISZ zijn officiële rekening 2010 over-
gezonden aan het Rekenhof. Bij negen instellingen (FAO, FBZ, FSO, HVW, RJV, 
RSVZ, RSZPPO, RVA en RVP) zijn de rekeningen goedgekeurd door het beheers-
comité. Zij zijn dus officieus beschikbaar maar zijn nog niet officieel overgezonden 
aan het Rekenhof. Voor de jaren 2009 en 2008 geldt dit voor achtereenvolgens 
zes (DOSZ, FBZ, FSO, HVW, HZIV, RVA en RVP) en vijf (HVW, HZIV, RSZ, RVA 
en RVP) instellingen.

De vertragingen worden ondermeer veroorzaakt door de administratieve proce-
dures van opmaak en overzending van de rekeningen en de certificering door de 
bedrijfsrevisor.

3 Conclusies en aanbevelingen

Er is geen verbetering in de naleving van de reglementaire termijnen voor de voor-
legging van de jaarrekeningen van de OISZ.

Zoals in zijn voorgaande Boeken, stelt het Rekenhof vast dat geen of onvoldoende 
gevolg werd gegeven aan zijn eerdere conclusies en aanbevelingen op dit vlak. Ze 
worden hierna nogmaals in het kort weergegeven.

De specifieke problematiek van de OISZ, die nog tot 31 maart facturen voor het 
voorgaande jaar kunnen aanrekenen, zou moeten worden opgelost binnen de 
Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ en in samen-
spraak met die instellingen.

De minister van Begroting zou, in overleg met de Commissie voor de Normalisa-
tie van de Boekhouding van de OISZ, moeten nagaan in welke mate een bijstu-
ring van de algemene organisatie (reglementering, instructies, procedures, opvol-
ging …) voor de opstelling van de rekeningen van de OISZ, een tijdige naleving 
van de termijnen kan bevorderen.
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De minister van Begroting en de toezichthoudende minister zouden voor elke OISZ 
tijdig een bedrijfsrevisor moeten aanstellen zodat die zijn certificatie kan toeken-
nen binnen de reglementair voorgeschreven termijn.

De termijn waarbinnen de bedrijfsrevisor zijn rapport over de rekeningen moet 
opmaken en de termijn van opmaak en overzending van de rekeningen zouden 
beter op elkaar moeten worden afgestemd. In de huidige stand van de wetgeving117 
moet de revisor binnen drie maanden na het afleggen van de jaarlijkse rekeningen 
zijn rapport over de rekeningen opmaken. Met uitzondering van het RIZIV, waarbij 
dit voor 31 maart van het tweede jaar volgend op het beheersjaar is, moet dit rap-
port voor 15 augustus volgend op het beheersjaar worden opgemaakt, terwijl de 
rekeningen al op 30 juni volgend op het beheersjaar en voor het RIZIV 31 januari 
van het tweede jaar volgend op het beheersjaar moeten worden overgezonden 
aan het Rekenhof.

117 Koninklijk Besluit van 14 november 2001 inzake de uitoefening van de opdracht van de revisoren 
bij de openbare instellingen van sociale zekerheid.
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Uitgaven voor informatica aan de vzw Smals: boekhoudkundige verwerking
en opvolging door de OISZ (vervolgonderzoek) 

In uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof uit 2010, hebben het Col-
lege van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de Commissie voor 
Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ een nieuwe procedure goedge-
keurd over de verwerking en opvolging van de facturatie door de vzw Smals aan 
de OISZ. Het Rekenhof vraagt structurele maatregelen die de overdracht van 
voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door vzw Smals, waarvoor de 
begroting van de instellingen geen machtiging heeft gegeven, beperken.

1 Voorgaand onderzoek

Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) zijn de informatica-uit-
gaven, na de personeelsuitgaven, de belangrijkste post van de werkingsuitgaven. 
De vzw Smals is de belangrijkste leverancier van informaticatoepassingen.

In de periode 2007-2008 heeft het Rekenhof de samenwerking van de overheid 
met de vzw Smals onderzocht118 en onder meer enkele aanbevelingen geformu-
leerd om de belangrijke geldmiddelen van de sociale zekerheid die jaarlijks naar 
de vzw Smals gaan, transparanter en beter controleerbaar te maken.

In zijn Boek 2010 over de sociale zekerheid rapporteerde het Rekenhof over het 
gevolg dat Smals aan specifiek de opmerkingen inzake transparantie heeft ge-
geven en in welke mate de OISZ zelf de aangereikte informatie benutten om hun 
eigen boekhouding en rekeningen transparanter te maken en de betalingen aan de 
vzw Smals en de voorzieningen die de vzw Smals met die middelen van de sociale 
zekerheid aanlegt, op te volgen119.

Het Rekenhof besloot dat een gedeelte van de betalingen door de OISZ aan de 
vzw voorschotten zijn. Die legt daarmee ondermeer voorzieningen aan. De OISZ 
volgden die voorschotten onvoldoende op, waardoor de vzw middelen van de so-
ciale zekerheid gebruikt om een vorm van budgettaire reserves op te bouwen. 
Daarvoor omvat de begroting van de OISZ echter geen machtiging.

De rekeningen van de OISZ vertoonden voorts een gebrek aan transparantie bij 
de aanrekening op de begroting en de verwerking in de boekhouding van deze 
betalingen. De OISZ brachten de voorzieningen die ze voorfinancieren en die de 
vzw Smals aanlegt, niet tot uiting in de balans. Daardoor stemden de boekhoud-
kundige gegevens van de OISZ niet overeen met die van de vzw Smals. Slechts 
twee instellingen brachten de nog niet verrekende voorschotten correct tot uiting 
in hun balans.

2 Voorgaande aanbevelingen

Het Rekenhof vroeg dat de OISZ de voorschotten en aanrekeningen zodanig 
boekhoudkundig zouden registeren dat het saldo van de nog te verrekenen voor-

118 Rekenhof, Informaticabedrijven van de overheid – Samenwerking van de overheid met de vzw 
Smals. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2009, 
56p. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

119 Rekenhof, “Uitgaven voor informatica aan de vzw Smals – Boekhoudkundige verwerking en 
opvolging door de OISZ”, in: Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, oktober 2010, p. 68-74. Ter 
beschikking op www.rekenhof.be.
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schotten minstens op het einde van het jaar maar bij voorkeur zelfs continu uit de 
boekhouding blijkt.

De OISZ en Smals moesten een procedure uitwerken om de openstaande saldi 
van de voorschotten en van de klanten- en leveranciersrekeningen op elkaar af te 
stemmen.

Voorts moesten de voorschotten beter individueel en per project worden opge-
volgd, al dan niet extra-comptabel.

De voorschotten en de werkelijke kostprijs en het tijdsverloop van de projecten 
moesten beter op elkaar worden afgestemd.

De voorzieningen die de vzw Smals aanlegt zijn eigenlijk voorzieningen voor ri-
sico’s die finaal worden gedragen door de OISZ, die lid zijn van de vzw en die ze 
al hebben voorgefinancierd. Die middelen blijven aan de OISZ toebehoren zolang 
het risico zich niet voordoet. De risico’s en de voorfinanciering ervan moesten dan 
ook als een actief in de balans van de OISZ worden opgenomen.

Voorts moest worden geëvalueerd of het nodig is dat de vzw Smals voorzieningen 
aanlegt en systematisch laat aangroeien met gelden van het Globaal Beheer van 
de Sociale Zekerheid.

Het Rekenhof had aanbevolen dat de Commissie voor de Normalisatie van de 
Boekhouding van de OISZ deze aangelegenheden zou opvolgen.

3 Gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Rekenhof

In zijn vergadering van 29 september 2010 heeft het College van Openbare Instel-
lingen van Sociale Zekerheid een voorstel geformuleerd om tegemoet te komen 
aan de aanbevelingen van het Rekenhof120. Het College engageerde zich om aan 
de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ te vragen 
de principes uit dat voorstel verder in detail uit te werken en om te zetten in con-
crete boekhoudkundige richtlijnen die toepasbaar moeten zijn vanaf het boekjaar 
2011.

De Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ heeft daartoe 
in zijn vergadering van 28 april 2011 een nota goedgekeurd over de “Verwerking 
en opvolging van de facturatie door de vzw Smals aan de OISZ” met daarin boek-
houdkundige richtlijnen. Die nota is gebaseerd op de principes uit het voorstel 
van het College en bevat ook een gestandaardiseerde bijlage bij de rekeningen 
om meer toelichting te verschaffen en zo een betere opvolging en transparantie te 
verzekeren.

4 Analyse door het Rekenhof van de voorgestelde aanpassingen

Het voorstel van het College van Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en 
de uitgewerkte nota van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding 
van de OISZ komen in een aantal aspecten tegemoet aan de opmerkingen en 
aanbevelingen van het Rekenhof.

Het Rekenhof mist echter nog steeds structurele maatregelen die de overdracht 
van voorschotten en het aanleggen van voorzieningen door vzw Smals beperken.

120 Meegedeeld aan het Rekenhof In een brief van 13 oktober 2010.
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Het zal daarom de voorschotten en voorzieningen, alsook de concrete toepassing 
van de nota, bij volgende controles opvolgen. De financiering van langlopende 
projecten door middel van voorschotten was immers niet in overeenstemming met 
de beperkte overdracht van kredieten naar een volgend jaar zoals bepaald in arti-
kel 14, § 2, van het koninklijk besluit van 3 april 1997121.

De ontvangen vooruitbetalingen bedroegen eind 2009 23,2 miljoen euro122 en zijn 
eind 2010123 aangegroeid tot 32,5  miljoen euro124. Hiervan bedroegen de voor-
schotten ontvangen van alle leden van de vzw 23,6 miljoen euro (14,0 miljoen euro 
eind 2009). De voorschotten van specifiek de leden die een OISZ zijn, bedroegen 
eind 2009 en 2010 respectievelijk 10,5 en 16,2 miljoen euro125.

De nota van de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ 
regelt weliswaar de boekhoudkundige verwerking van de voorzieningen, waardoor 
effectief uitgedrukt wordt in de balans van de OISZ dat deze middelen aan de 
OISZ blijven toebehoren zolang het risico zich niet voordoet. Niettemin blijft de 
eerdere opmerking van het Rekenhof dat middelen van de sociale zekerheid wor-
den gebruikt om bij een vzw een vorm van budgettaire reserves op te bouwen 
waarvoor de begroting van de instellingen geen machtiging heeft gegeven. Er zijn 
geen structurele maatregelen gepland om dat te verhelpen.

De jaarrekening over het jaar 2009126 van de vzw Smals toont dat eind 2009 de 
voorzieningen voor “risico’s en kosten” waren aangegroeid tot 15,4 miljoen euro127. 
Daarvan werd 9,6  miljoen euro128 uitgetrokken voor “risico’s verbonden aan 
ontwikkeling”129 voortvloeiend uit risico op budgetoverschrijdingen, risico op fou-
ten in ontwikkelde programma’s en onderschatting van de facturatietarieven voor 
intra-muros werken130. Eind 2010131 zijn de voorzieningen aangegroeid tot 17,1 mil-
joen euro en was de voorziening voor “risico’s verbonden aan ontwikkeling” lichtjes 
gestegen tot 9,7 miljoen euro.132

121 Koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering 
van de openbare instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 
26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van 
de wettelijke pensioenstelsels.

122 Bron: jaarrekening over het jaar 2009 van de vzw Smals zoals neergelegd bij de Nationale Bank 
op 25 juni 2010.

123 Bron: jaarrekening over het jaar 2010 van de vzw Smals zoals neergelegd bij de Nationale Bank 
op 16 juni 2011.

124 Met inbegrip van de voorschotten met het karakter van voorzieningen (8,9 miljoen euro) o.a. inzake 
conversie mainframe (6,4  miljoen euro), datacenter evolutie (0,6  miljoen euro) en technische 
migraties (0,8 miljoen euro) die hoofdzakelijk gefinancierd werden door de RSZ.

125 Informatie per e-mail verkregen van de gedelegeerd bestuurder van de vzw Smals.
126 Bron: jaarrekening over het jaar 2009 van de vzw Smals zoals neergelegd bij de Nationale Bank 

op 25 juni 2010.
127 Eind 2007 bedroegen de voorzieningen 14,7 miljoen euro. Daarvan had 7,5 miljoen euro betrekking 

op “risico’s verbonden aan ontwikkeling”.
128 Het aandeel van de OISZ in de 9,6 miljoen euro aan voorzieningen voor “risico’s verbonden aan 

ontwikkeling” bedraagt 7,4 miljoen euro.
129 Overeenkomstig een beslissing van de raad van bestuur van de vzw Smals van 8 september 

2004 wordt de voorziening voor “risico’s verbonden aan ontwikkeling” aangelegd op basis van 
8 % van het intra-muroszakencijfer van de verschillende leden.

130 De overige voorzieningen “voor risico’s en kosten” zijn voorzieningen voor sociaal passief 
(3,5 miljoen euro), lopende geschillen (0,1 miljoen euro) en gebouwenproblematiek (2,2 miljoen euro).

131 Bron: jaarrekening over het jaar 2010 van de vzw Smals zoals neergelegd bij de Nationale Bank 
op 16 juni 2011.

132 Informatie per e-mail verkregen van de gedelegeerd bestuurder van de vzw Smals.
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5 Antwoorden van de voorzitter van de Commissie voor Normalisatie-
van de Boekhouding van de OISZ, de gedelegeerd bestuurder van de 
vzw Smals en de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid

Het Rekenhof heeft zijn vaststellingen gerapporteerd in een brief van 27  juli 
2011 aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de voorzitter van 
het College van OISZ, de voorzitter van de Commissie voor Normalisatie van de 
Boekhouding van de OISZ en de gedelegeerd bestuurder van de vzw Smals.

De voorzitter van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de 
OISZ heeft geantwoord in een brief van 23 augustus 2011. Daarin stelt hij dat de 
verrichte werkzaamheden een vooruitgang zijn voor de transparantie in de ver-
richtingen met Smals en dat deze het mogelijk maken toe te zien dat de middelen 
van de Sociale Zekerheid niet door anderen dan de OISZ kunnen worden gebruikt. 
Voorts verwijst hij naar het voornemen om na een periode van twee jaar een ana-
lyse te maken. In functie van de resultaten uit deze analyse kunnen desgewenst 
aanpassingen worden voorgesteld.

De gedelegeerd bestuurder van de vzw Smals heeft geantwoord in een brief van 
22 augustus 2011. Hij is tevreden dat de inspanningen met het oog op een gestan-
daardiseerde boekhoudkundige verwerking, maximale transparantie en betere 
opvolging van de middelen op prijs worden gesteld. Hij is ervan overtuigd dat de 
door de Commissie voor Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ genomen 
maatregelen voldoen om tegemoet te komen aan de vragen van het Rekenhof. 
Voorts verwijst hij naar de waarderingsregels en het samenwerkingsreglement van 
de vzw Smals waarin de regels om de grootte van de voorziening voor risico’s op 
ontwikkeling te bepalen, zijn vastgelegd. Hij verwijst eveneens naar de geplande 
opvolging van de voorschotten die jaarlijks zal worden voorgelegd aan het be-
heerscomité van de betrokken instelling en de beperking dat voorschotten idealiter 
projecten moeten dekken voor een maximum van twee jaar. Indien de voorschot-
ten na twee jaar niet worden gebruikt, zal dit afzonderlijk worden voorgelegd aan 
het beheerscomité dat beslist over een herallocatie of over de vraag aan Smals 
tot opmaak van een kredietnota. De gedelegeerd bestuurder wijst er echter ook 
op dat het de verantwoordelijkheid is van elke instelling om zich aan de gemaakte 
afspraken te houden.

De minister van Sociale zaken en Volksgezondheid heeft geantwoord in een brief 
van 6 september 2011. Ze is verheugd dat de aanbevelingen van het Rekenhof zich 
al zo snel hebben vertaald in concrete aanpassingen. De voorzieningen en voor-
schotten genoten daarbij haar aandacht en ze deelt de mening van het Rekenhof 
dat erover moet worden gewaakt dat de gelden die aan Smals worden overgedra-
gen economisch verantwoord zijn en een redelijk verband hebben met de verrichte 
prestaties door Smals voor de leden-instellingen. De leden van de beheerscomités 
van de OISZ moeten hieraan de nodige aandacht besteden. De beheerscomités 
analyseren elk hun voorschotten en het beheerscomité van de Kruispuntbank on-
derzoekt de waarborgen die dienen om voorzieningen aan te leggen bij Smals. Ze 
stelt vast dat volgend uit de werkzaamheden van de Commissie voor Normalisatie 
van de Boekhouding van de OISZ, de middelen van de sociale zekerheid zodanig 
worden beheerd dat ze enkel kunnen worden aangewend voor de OISZ en niet 
voor andere organisaties. Ook zij wijst op de verantwoordelijkheid van elke OISZ 
en, in tweede instantie, de FOD Sociale Zekerheid om te waken over de goede 
toepassing van de normen van de Commissie voor Normalisatie van de Boekhou-
ding van de OISZ en de boekhoud- en financiële regels die van toepassing zijn op 
de OISZ.
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6 Conclusie en aanbevelingen

De nieuwe procedure met betrekking tot de verwerking en opvolging van de factu-
ratie door de vzw Smals aan de OISZ, zoals goedgekeurd door het College van de 
Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid en de Commissie voor Normalisatie 
van de Boekhouding van de OISZ komt in een aantal aspecten tegemoet aan de 
door het Rekenhof geformuleerde aanbevelingen.

Niettemin blijft de eerdere opmerking van het Rekenhof dat middelen van de soci-
ale zekerheid worden gebruikt om bij een vzw een vorm van budgettaire reserves 
op te bouwen waarvoor de begroting van de instellingen geen machtiging heeft 
gegeven. Er zijn geen structurele maatregelen gepland om dat te verhelpen. Het 
Rekenhof mist eveneens structurele maatregelen die de overdracht van voorschot-
ten beperken.
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FSO: Impact van de crisis op de financiering en rol bij tijdelijke werkloosheid

Door de economische crisis zijn de beschikbare financiële middelen van het 
Fonds tot Sluiting van Ondernemingen (FSO), die in 2008 waren opgelopen tot 
262,2 miljoen euro, gedaald tot 20,6 miljoen euro in 2010. In 2011 wordt een ver-
betering verwacht.

De verslechterde financiële toestand is vooral te wijten aan het feit dat de uitgaven 
voor tijdelijke werkloosheid in 2009 zijn verdrievoudigd, zonder dat de ontvang-
sten uit werkgeversbijdragen evenredig zijn gestegen.

De responsabilisering van de werkgevers is in de loop der jaren verminderd door-
dat voor de tussenkomst van het FSO in de uitgaven, percentages (27 % en 33 %) 
worden gehanteerd die niet meer het werkelijke percentage van de bijkomende 
kosten van de tijdelijke werkloosheid in verhouding tot de volledige werkloosheid 
(in 2011: 68,137 %) weergeven.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

De opdrachten van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van on-
dernemingen ontslagen werknemers (meer bekend als Fonds tot Sluiting van On-
dernemingen, FSO) worden geregeld bij de wet van 26 juni 2002 betreffende de 
sluiting van de ondernemingen. Het fonds heeft twee basistaken133.

Ten eerste komt het fonds tussenbeide bij de sluiting van een onderneming134. In 
die hoedanigheid betaalt het FSO een sluitingsvergoeding aan de werknemers 
van een failliete onderneming of een onderneming in herstructurering. Daarnaast 
neemt het FSO ook de lonen, vergoedingen en andere voordelen van die werk-
nemers ten laste, als de werkgever, de curator of vereffenaar dat nog niet heeft 
gedaan.

Ten tweede financiert het fonds 33  % van de uitgaven voor tijdelijke werkloos-
heid van arbeiders door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening135 (RVA). Sinds 
2009 neemt het FSO ook 27 % van de uitgaven voor de tijdelijke werkloosheid van 
bedienden ten laste136.

133 Sinds 1 april 2007 kunnen ook social-profitondernemingen een beroep doen op het FSO. Bij het 
FSO zijn die verrichtingen ondergebracht in een afzonderlijke sector, met een eigen boekhouding 
en rekeningen en een afzonderlijke beheerscomité (koninklijk besluit van 23 maart 2007). De 
social-profitsector maakt geen deel uit van dit onderzoek.

134 Dit worden de “klassieke taken” genoemd.
135 Artikel 53 van de wet van 26 juni 2002.
136 Deze maatregel is eind 2008 eerst ingevoerd als “crisisschorsing” voor bedienden en werd bij 

wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging 
van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van 
het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord 
2011-2013 (IPA) bestendigd als “economische werkloosheid voor bedienden bij ondernemingen in 
moeilijkheden”. 
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1.2 Onderzoek

In zijn 164e Boek rapporteerde het Rekenhof over de gunstige evolutie van de li-
quide middelen van het FSO in het jaar 2006137. Het huidige onderzoek betreft de 
impact van de economische crisis op de financiële toestand van het FSO.

Ook de rol van het FSO inzake tijdelijke werkloosheid wordt geëvalueerd.

Het onderzoek werd in het voorjaar van 2011 uitgevoerd op basis van de gegevens 
van de rekeningen van het FSO voor het jaar 2010.

Het ontwerpartikel werd op 13 juli 2011 voorgelegd aan de administrateur-generaal 
van de RVA en het FSO en aan de minister van Werk en Gelijke Kansen. Het FSO 
antwoordde bij brief van 29  juli 2011. De minister van Werk en Gelijke Kansen 
antwoordde met een brief van 1 augustus 2011. De antwoorden zijn opgenomen 
in punt 6 van dit artikel.

2 Financiering van het FSO

Op het vlak van financiering heeft het FSO verschillende inkomstenbronnen:

•	 Werkgeversbijdragen

Jaarlijks bepaalt het beheerscomité van het FSO de bijdragevoeten, waarna 
die bij koninklijk besluit worden vastgelegd. Er wordt een bijdrage vastgesteld 
voor de opdrachten in verband met de sluitingen van ondernemingen en een 
bijdrage voor de tijdelijke werkloosheid.

•	 Terugvorderingen

Aangezien het fonds voor alle betaalde sommen in de plaats treedt van de fail-
liete onderneming, worden de betaalde vergoedingen zoveel mogelijk terug-
gevorderd van de onderneming of de curator.

•	 Overdrachten vanuit de federale Staat

Overeenkomstig artikel 66, § 1, elfde lid, van de programmawet van 2 januari 
2001 ontvangt het FSO middelen uit de alternatieve financiering138. Die midde-
len financieren de verplichting van het FSO om de sluitingsvergoedingen aan 
de werknemers te betalen voor ondernemingen die een gemiddelde bezetting 
van vijf tot negentien werknemers hadden.

•	 Financiële opbrengsten

Het FSO heeft ook inkomsten uit de middelen die geplaatst zijn bij de Thesau-
rie. Die financiële opbrengsten zijn echter zeer volatiel omdat ze afhankelijk 
zijn van de marktomstandigheden en van de financiële middelen waarover het 
fonds beschikt.

•	 Leningen

Het fonds kan leningen aangaan in de vorm van kredietvoorschotten om het 
hoofd te bieden aan onvoorziene uitgaven139.

137 Rekenhof, “Evolutie van de liquide middelen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers”, 164e Boek van het Rekenhof, Volume I, 
p.470. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

138 Jaarlijks wordt het bedrag vastgesteld bij koninklijk besluit.
139 Bij het faillissement van Sabena in 2001 werd het FSO geconfronteerd met onvoorziene uitgaven. 

In die omstandigheden werd een renteloze lening aan het FSO toegekend. Sindsdien zijn er geen 
leningen of kredietvoorschotten meer toegekend aan het fonds.
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Tabel 1 –  Overzicht van de inkomsten naar oorsprong voor de periode 2006-
2010 (in euro)

Jaar Bijdragen Terugvorderingen Tegemoetkoming 
Staat

Financiële 
 opbrengsten

2006 338.066.749,46 29.784.500,93 0,00 2.265.686,76

2007 262.472.575,38 35.959.696,35 1.910.000,00 6.272.127,49

2008 237.448.459,55 37.683.442,69 3.400.000,00 8.389.025,22

2009 197.945.826,49 63.472.587,90 2.017.000,00 1.410.146,32

2010 317.337.926,70  33.749.909,38 2.246.000,00 136.386,37

Bron: begrotingen en rekeningen FSO

3 Impact van de economische crisis

De economische crisis die zich vooral in 2009-2010 manifesteerde, beïnvloedde 
de ontvangsten en uitgaven van de beide opdrachten van het FSO.

3.1 Impact op de klassieke taken

Uit onderstaande tabel blijkt dat in de periode 2007 – 2009 de inkomsten uit bij-
dragen gestaag zijn gedaald en de uitgaven gestegen, wat in 2009 leidde tot een 
tekort van -15,6 miljoen euro. In 2010 kon, ondanks de verdere stijging van de uit-
gaven het negatieve saldo worden teruggeschroefd tot -5,8 miljoen euro, dankzij 
een belangrijke stijging van de inkomsten.

Tabel 2 –  Inkomsten uit bijdragen en uitgaven klassieke taken – 2006-2010 
(in euro)

  Inkomsten uit 
 bijdragen

Terugvorderingen Uitgaven Saldo

2006 161.835.395,95 29.784.500,93 132.432.020,46 59.187.876,42

2007 124.585.219,34 35.959.696,35 112.211.770,61 48.333.145,08

2008 99.436.598,88 37.683.442,69 121.199.827,67 15.920.213,90

2009 67.166.675,84 63.472.587,90 146.315.161,10 -15.675.897,36

2010 112.199.882,99 33.749.909,38 157.091.325,88 -5.838.047,97

Bron: rekeningen FSO

De toename van de uitgaven is toe te schrijven aan een stijging van het aantal fail-
lissementen140 en het daarmee gepaard gaande banenverlies.

Door een daling van de bijdragevoeten daalden de inkomsten, met een dieptepunt 
in 2009. Om de stijgende uitgaven echter op te vangen werden de bijdragevoeten 
opnieuw verhoogd vanaf 2010, waardoor de inkomsten opnieuw toenamen.

De inkomsten voor 2011 worden geraamd op 148,8 miljoen euro door een toename 
van de bijdragevoet, d.w.z. een toename met 26,6 % ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Voor 2011 stijgen de geraamde uitgaven licht, in hoofdzaak door een 
toename van het aantal contractuele vergoedingen, tot 179 miljoen euro.

140 Zo steeg het aantal faillissementen op jaarbasis van 2.889 in 2007 naar 3.640 in 2009 en 3.669 in 
2010.
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3.2 Impact op de tijdelijke werkloosheid

Uit onderstaande tabel blijkt dat er in 2009 een negatief verschil was tussen de 
inkomsten en de uitgaven van - 194,1 miljoen euro. In 2010 bedroeg dat verschil  
- 34,7 miljoen euro.

Tabel 3 –  Overzicht van inkomsten uit bijdragen en uitgaven voor tijdelijke 
werkloosheid 2006-2010 (in euro)

  Inkomsten uit bijdragen Uitgaven Saldo

2006 176.231.353,51 119.959.794,38 56.271.559,13

2007 137.885.905,90 115.746.287,52 22.139.618,38

2008 138.011.860,67 118.281.133,00 19.730.727,67

2009 130.779.150,65 324.913.652,42 -194.134.501,77

2010 205.138.043,71 239.810.323,35 -34.672.279,64

Bron: rekeningen FSO

De economische toestand heeft vooral in 2009 aanleiding gegeven tot een toe-
name van de tijdelijke werkloosheid en de daarmee gepaard gaande uitgaven141. 
In 2010 verbeterde de situatie en ook voor 2011 wordt een verdere verbetering in 
het vooruitzicht gesteld142.

De regering heeft als aanvulling op de bestaande tijdelijke werkloosheid voor arbei-
ders begin 2009 ook de tijdelijke werkloosheid voor bedienden als anticrisismaat-
regel ingevoerd143, wat mee de grote toename in 2009 van de uitgaven verklaart.

Uit de tabel blijkt ook dat het FSO in het verleden meer inkomsten heeft gerealiseerd 
dan er uitgaven voor tijdelijke werkloosheid werden verricht. Wettelijk mag de totale 
opbrengst van de bijdrage voor tijdelijke werkloosheid echter niet meer bedragen 
dan de uitgaven die het FSO voor tijdelijke werkloosheid moet dragen144. Het FSO 
heeft, bij gebrek aan reglementair kader voor de aanwending van overschotten, de 
positieve resultaten aangewend om mogelijke meeruitgaven bij de klassieke taken te 
financieren of om reserves op te bouwen voor tegenvallende jaren.

3.3 Impact op de financiële toestand van het FSO

Tabel 4 –  Overzicht van de financiële middelen en van het economisch  resultaat 
van het FSO in de periode 2006-2010 (in euro)

  Middelen op financiële rekening Economisch resultaat van het jaar

2006 140.478.296,36 109.215.981,94

2007 213.766.854,83 57.859.522,53

2008 262.185.768,41 46.810.247,35

2009 65.639.242,75 -200.400.335,89

2010 20.605.181,09 -44.130.518,43

Bron: rekeningen FSO

141 Zo stegen de totale uitgaven van de RVA voor tijdelijke werkloosheid van 430,6 miljoen euro in 
2008 naar 1.052 miljoen euro in 2009 en 872,8 miljoen euro in 2010, waarvan een derde ten laste 
werd genomen door het FSO

142 Voor 2011 raamt de RVA de totale uitgaven voor tijdelijke werkloosheid op 700,7 miljoen euro. Zie: 
Definitieve begrotingsontwerp RVA 2011 in het kader van lopende zaken, DOC11.0605 BBT, 5 mei 
2011.

143 Zie voetnoot 136. 
144 Artikel 58, § 2, eerste lid, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen.
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In zijn 164e Boek145 heeft het Rekenhof de aandacht van het parlement geves-
tigd op de aanzienlijke financiële middelen die het fonds in 2006 beheerde. Op 
het einde van 2006 had het FSO meer dan 140 miljoen euro liquide middelen in 
kas. Zoals blijkt uit tabel 4 namen de financiële middelen van het FSO nog tot 
2008 aanzienlijk toe door de overschotten die zowel bij de klassieke taken als bij 
de tijdelijke werkloosheid, konden worden gerealiseerd (zie tabellen 2 en 3)

Nadien daalden de financiële middelen van het FSO door de economische crisis 
tot 65,6 miljoen in 2009 en 20,6 miljoen euro in 2010.

Bovendien heeft de toename van de uitgaven tot gevolg gehad dat er tijdelijke the-
saurietekorten voorkwamen. Door een tekort aan financiële middelen in 2010 werd 
50,4 miljoen euro in de tussenkomst van het FSO in de uitgaven voor tijdelijke 
werkloosheid doorgeschoven naar 2011. Op die manier werd in 2010 dat bedrag 
voorgefinancierd door het Globaal Beheer van de sociale zekerheid.

Voor 2011 verwacht het FSO echter wel een positief resultaat ten bedrage van on-
geveer 15 miljoen euro waardoor de financiële middelen opnieuw zouden kunnen 
stijgen.

4 Rol van het FSO inzake tijdelijke werkloosheid

4.1 Responsabilisering van de werkgevers via het FSO

De opdracht van het FSO om een gedeelte van de tijdelijke werkloosheid te fi-
nancieren werd ingevoerd in 1992146. Het fonds moest 27 % van de uitgaven voor 
tijdelijke werkloosheid financieren die tot dan volledig ten laste was van de RVA147. 
De opdracht tot financiering werd toen ingevoerd om de werkgevers te responsa-
biliseren om het oneigenlijk gebruik van het stelsel door de werkgevers tegen te 
gaan148. De door de wet beoogde responsabilisering bestaat erin dat voortaan het 
FSO een werkgeversbijdrage zou kunnen opleggen die kan worden verhoogd of 
verlaagd naargelang meer of minder een beroep wordt gedaan op uitkeringen voor 
tijdelijke werkloosheid.

Er was ook een budgettair doel. Doordat een gedeelte van de kosten van de tijde-
lijke werkloosheid ten laste werd gelegd van het FSO en aldus in mindering kwam 
van de uitgaven van de RVA voor tijdelijke werkloosheid, werd een besparing ge-
realiseerd in de begroting van de RVA.

Nadien werd de bijdrage van het FSO verhoogd tot 33 %149.

Sinds 2009 neemt het FSO ook 27 % van de uitgaven voor de tijdelijke werkloos-
heid van bedienden ten laste150.

Om de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid te financieren wordt jaarlijks bij konink-
lijk besluit een werkgeversbijdrage vastgesteld, na advies van het beheerscomité 
van het FSO en de Nationale Arbeidsraad. Zoals onder punt 3.2 is aangetoond, 
houdt het FSO zich echter niet aan de wettelijke verplichting dat de globale op-

145 Rekenhof, “Evolutie van de liquide middelen van het Fonds tot vergoeding van de in geval van 
sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers”, 164e Boek, Volume 1, p. 470. Beschikbaar op 
www.rekenhof.be.

146 Later bestendigd door artikel 53  van de wet van 26  juni 2002  betreffende de sluiting van 
ondernemingen.

147 Artikel 91 – 96 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen.
148 Parl. St., Senaat, zitting 1991-1992, DOC 315 Verslag van de commissie sociale aangelegenheden, 

p. 60 – ontwerp van wet houdende sociale en diverse bepalingen, 18 mei 1992.
149 Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor 

werkgelegenheid.
150 Zie voetnoot 136.
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brengst van de bijdrage voor tijdelijke werkloosheid niet meer mag bedragen dan 
de uitgaven die het fonds voor tijdelijke werkloosheid moet dragen.

Op de uitgaven heeft het FSO geen greep. De uitgaven voor tijdelijke werkloos-
heid worden in hoofdzaak bepaald door de economische context waarbinnen de 
bedrijfswereld opereert151. De uitgaven zijn daarom voor het FSO moeilijk voorspel-
baar. Ze zijn gebaseerd op de ramingen van de RVA en het Planbureau over de 
evolutie van de tijdelijke werkloosheid, waarbij wordt rekening gehouden met de 
economische vooruitzichten, in het bijzonder de ontwikkelingen op het gebied van 
conjunctuur en werkgelegenheid.

Het FSO kan geen maatregelen nemen om oneigenlijk gebruik van de tijdelijke 
werkloosheid te beperken of te ontmoedigen. In het huidige kader liggen de con-
trole-instrumenten voor tijdelijke werkloosheid, die in essentie niet verschillend zijn 
van de controle-instrumenten bij volledige werkloosheid152, bij de RVA.

De rol van het FSO in verband met zijn inkomsten en uitgaven is eveneens be-
perkt. De RSZ stort de geïnde bijdragen aan het FSO. Dat betaalt vervolgens zijn 
aandeel in de tijdelijke werkloosheid aan de RVA aan de hand van maandelijkse 
voorschotten.

4.2 Bepaling van de bijdrage van het FSO in de uitgaven voor tijdelijke 
werkloosheid

Artikel 92 van de wet van 28 juni 1992 legt het percentage van de uitgaven voor tijde-
lijke werkloosheid die het FSO ten laste moet nemen, vast op 27 %. Dit percentage 
werd bepaald als het verschil tussen de gemiddelde uitkering per dag van een vol-
ledige werkloze (775,2 frank) en de gemiddelde uitkering per dag van een tijdelijke 
werkloze (1.067,3 frank). Om de werkgevers te responsabiliseren neemt het FSO 
die meerkost ten laste. De meerkost van 292,1 frank (1.067,3 frank - 775,2 frank) 
vertegenwoordigt een bijkomende kost van 27 % (292,1 frank/1.067,3 frank)153.

In 1995  is de bijdrage van het FSO verhoogd tot 33 % doordat de meerkost in 
1994 werd berekend ten opzichte van de volledige werkloosheid.154 155

De vraag rijst echter of dat percentage nog wel het huidige verschil tussen de ge-
middelde kosten van de volledige werkloosheid en die van de tijdelijke werkloos-
heid weergeeft.

Uit tabel 5 blijkt dat de bijkomende kosten in 2011 uitkomen op 68,13 %, wat meer 
dan het dubbele is van het vastgestelde aandeel van het FSO. Vanaf 2009 was de 
meerkost ten opzichte van de volledige werkloosheid al opgelopen tot boven de 
60 %.

151 Bv. de weersafhankelijkheid voor de bouwsector,…
152 Toelaatbaarheid (aanvraag, goedkeuring van dossier, aantal dagen, …).
153 Berekening zoals uitgevoerd tijdens het begrotingsconclaaf van april 1992.
154 Artikel 39  van de wet van 22  december 1995, houdende maatregelen tot uitvoering van het 

meerjarenplan voor werkgelegenheid.
155 De administrateur-generaal van de RVA en het FSO verklaart het aandeel van 33 % ook doordat, 

overeenkomstig artikel 7 van de wet van 22 mei 2001  tot uitvoering van het interprofessioneel 
akkoord 2001/2002 inzake jaarlijkse vakantie, de RVA vanaf 2001 een gedeelte van de financiering 
van het vakantiegeld van arbeiders voor de gelijkgestelde dagen tijdelijke werkloosheid wegens 
werkgebrek ten laste neemt. Om het structurele deficit te verminderen wordt 6 % van de uitgaven 
voor tijdelijke werkloosheid (inclusief de tussenkomst van het FSO) doorgestort aan de Rijksdienst 
voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).
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Tabel 5 –  Verschil tussen de gemiddelde kosten van de tijdelijke werkloosheid 
en de gemiddelde kosten van de volledige werkloosheid voor de  
periode 2005-2011

Jaar Gemiddelde 
kost tijdelijke 
werkloosheid 

per dag

Gemiddelde 
kost volledige 
werkloosheid 

per dag

Verschil Procentueel 
verschil t.o.v. 

tijdelijke werk-
loosheid

Procentueel 
verschil t.o.v. 

volledige 
werkloosheid

1992 (basis) 1.067 frank 775 frank 292 frank 27,37 % 37,68 %

1994 (wijziging) 1.112 frank 834 frank 278 frank 25,00 % 33,33 %

2005 38,77 euro 28,90 euro 9,87 euro 25,46 % 34,15 %

2006 39,85 euro 29,49 euro 10,36 euro 26,00 % 35,13 %

2007 40,67 euro 29,97 euro 10,70 euro 26,30 % 35,68 %

2008 42,50 euro 31,75 euro 10,75 euro 25,28 % 33,84 %

2009 55,70 euro 33,30 euro 22,40 euro 40,22 % 67,27 %

2010 56,71 euro 33,73 euro 22,98 euro 40,52 % 68,13 %

2011 58,61 euro 34,86 euro 23,75 euro 40,52 % 68,13 %

Bron: berekeningen RVA – Rekenhof

De duidelijke stijging sinds 2009  is ondermeer het gevolg van de economische 
crisis. Bovendien deden de invoering van de “crisisschorsing” voor bedienden156 
en de verhoogde uitkering voor tijdelijke werkloosheid voor alleenstaanden en ge-
zinshoofden en samenwonenden de gemiddelde kosten ook stijgen. De adminis-
trateur-generaal van de RVA en het FSO voegt eraan toe dat de welvaartsaanpas-
singen over de periode 2009-2012 ook een impact op de gemiddelde daguitkering 
hadden waarbij de invloed groter is bij de tijdelijke werkloosheid dan bij de volle-
dige werkloosheid.

Als de huidige percentages voor de bijdrage van het FSO in de uitkeringen voor tij-
delijke werkloosheid (27 % en 33 %) zouden worden opgetrokken tot het werkelijke 
verschil op dit moment tussen de gemiddelde kosten van de volledige werkloos-
heid en die van de tijdelijke werkloosheid, zoals die zijn weergegeven in boven-
staande berekening, dan zouden de uitgaven van het FSO en dus ook de werkge-
versbijdragen moeten stijgen.

Met het oog op de in de wet bedoelde responsabilisering kan het aangewezen zijn 
deze percentages regelmatig (jaarlijks) te heroverwegen.

5 Conclusies en aanbevelingen

Door de economische crisis zijn de beschikbare financiële middelen van het FSO, 
die in 2008 waren opgelopen tot 262,2 miljoen euro gedaald tot 20,6 miljoen euro 
in 2010. In 2011 wordt een verbetering verwacht.

Wegens financiële problemen is de betaling van een deel van de bijdrage van het 
FSO in de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid in 2010 doorgeschoven naar 2011. 
Op die manier werd 50,4 miljoen euro voorgefinancierd door het Globaal Beheer 
van de sociale zekerheid. Dat is vooral het gevolg van een verdrievoudiging van 
de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid in 2009, zonder dat de inkomsten naar 
verhouding zijn gestegen.

156 Sinds 2009  neemt het FSO ook 27  % van de uitgaven voor economische werkloosheid voor 
bedienden ten laste. 
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Vóór de economische crisis heeft het FSO meer inkomsten gerealiseerd dan er 
uitgaven voor tijdelijke werkloosheid werden verricht, hoewel volgens de wet de 
totale opbrengst van de werkgeversbijdragen voor tijdelijke werkloosheid niet meer 
mag bedragen dan de uitgaven die het FSO voor tijdelijke werkloosheid moet dra-
gen. Tijdens en na de crisis waren de werkgeversbijdragen ruimschoots onvol-
doende om de gestegen uitgaven te dekken.

De responsabilisering van de werkgevers is verminderd doordat voor de bijdragen 
van het FSO in de uitgaven, percentages (27 % en 33 %) worden gehanteerd die 
niet meer het werkelijke percentage van de bijkomende kosten van de tijdelijke 
werkloosheid in verhouding tot de volledige werkloosheid weergeven.

Als daarvoor een percentage zou worden gebruikt dat is geactualiseerd op basis 
van de gegevens van 2011 (68,13 % uitgedrukt ten opzichte van de volledige werk-
loosheid), dan zou het deel van de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid dat het 
FSO ten laste moet nemen, moeten worden verhoogd.

Tot slot wordt er op gewezen dat buiten de vaststelling van de bijdragevoet van 
de werkgeversbijdragen het FSO zelf weinig greep heeft op zijn inkomsten en uit-
gaven. De RSZ int de bijdragen en stort die door aan het FSO. Het FSO betaalt 
vervolgens zijn aandeel in de tijdelijke werkloosheid aan de RVA aan de hand 
van maandelijkse voorschotten. De RVA verzorgt de uitbetaling aan de rechtheb-
benden en beschikt ook over de nodige controle-instrumenten voor tijdelijke werk-
loosheid, die in essentie niet verschillend zijn van de controle-instrumenten bij 
volledige werkloosheid.

6 Reactie van de administratie en de minister

Met brief van 29 juli 2011 heeft de administrateur-generaal van de RVA en het FSO 
geantwoord.

De administrateur-generaal benadrukt dat de RVA acties heeft ondernomen in de 
strijd tegen het oneigenlijke gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. 
Sinds 1 januari 2011 is de controle versterkt door het “operationeel plan ter controle 
van het gebruik van het stelsel tijdelijke werkloosheid”. Dat focust op de screening 
van bedrijven die voor het eerst tijdelijke werkloosheid aanvragen, op fraudege-
voelige bedrijven en sectoren (bouw, horeca…) en op de aanpak van de structu-
rele tijdelijke werkloosheid. Hiermee wordt bevestigd dat de controle-instrumenten 
zich situeren bij de RVA.

Bij brief van 1 augustus 2011 heeft de minister van Werk en Gelijke Kansen geant-
woord op de conclusies en aanbevelingen van het Rekenhof.

De minister neemt akte van de opmerkingen en ook van de conclusies en aan-
bevelingen aangaande de financiering van het FSO en de rol van het FSO inzake 
tijdelijke werkloosheid.

De minister benadrukt het belang van het financiële evenwicht van het FSO. Om 
die reden moeten de sociale partners, als beheerders van het FSO, blijvend ge-
sensibiliseerd worden opdat de bijdragen zo zouden worden toegepast dat de fi-
nanciering van de opdrachten van het FSO verzekerd blijft. De minister wijst erop 
dat het aan de toekomstige regering is om, samen met de sociale partners, een 
eventuele aanpassing van de responsabileringsmechanismen inzake tijdelijke 
werkloosheid, waaronder de bijdragevoet, te onderzoeken.

Om het oneigenlijk gebruik van de tijdelijke werkloosheid te ontmoedigen heeft de 
regering al maatregelen genomen waarmee de RVA zijn controles op de tijdelijke 
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werkloosheid kan versterken (verplichte elektronische aangifte, versterking van de 
controles op het terrein enz.). Die maatregelen hebben ook een impact op de uit-
gaven ten laste van het FSO.

Tot slot wijst de minister erop dat de tijdelijke werkloosheid, volgens de laatste 
statistische gegevens, is gedaald tot het niveau van voor de economische crisis, 
wat opnieuw een positieve impact heeft op de uitgaven van het FSO voor tijdelijke 
werkloosheid.
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RVP: Verdeling van de werkingskosten (vervolgonderzoek)

De RVP beheert verschillende pensioenstelsels voor rekening van derden waar-
door de werkingskosten over verschillende instellingen moeten worden verdeeld. 
Het Rekenhof had reeds eerder opgemerkt dat de verdeelsleutels nooit werden 
herzien waardoor een deel van de werkingskosten onterecht ten laste kan komen 
van het Globaal Beheer van de werknemers. Om dit te vermijden, zal de RVP het 
geheel van verdeelsleutels herzien en formeel vastleggen op het ogenblik dat 
hij de betalingen van de pensioenen van de openbare sector voor zijn rekening 
neemt, wat momenteel door de PDOS gebeurt.

Uit analytische kostprijsberekeningen van de RVP blijkt dat de voorbije jaren sys-
tematisch te weinig werkingskosten ten laste werden gelegd van het stelsel voor 
de aanvullende pensioenverzekering. De RVP heeft een voorstel tot ministerieel 
besluit opgesteld waardoor het aandeel van dit stelsel zal worden bepaald op 
basis van de analytische berekening die hij heeft gemaakt van de werkingskosten 
in plaats van op basis van de vastgelegde verdeelsleutel.

1 Voorgaand onderzoek

Zoals het Rekenhof had uiteengezet in zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid157 
beheert de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) diverse pensioenstelsels in het 
stelsel van de werknemers158 en voert hij taken uit voor rekening van derden159. 
Daardoor moet hij zijn werkingskosten verdelen over deze verschillende stelsels 
en beheren. Alle direct toewijsbare opbrengsten en kosten wijst de RVP recht-
streeks toe aan de desbetreffende stelsels en beheren. De niet direct toewijsbare 
kosten en opbrengsten worden eerst opgenomen in het repartitiestelsel en bij de 
afsluiting van het boekjaar verdeeld op basis van verdeelsleutels.

Het Rekenhof had vastgesteld dat deze verdeelsleutels lang geleden, formeel of 
informeel, werden vastgelegd en nooit werden herzien. Hierdoor loopt de RVP 
het risico dat bepaalde stelsels en beheren onvoldoende bijdragen in de alge-
mene werkingskosten en bijgevolg ten onrechte door het Globaal Beheer van de 
werknemers worden gefinancierd. Zo riskeert de sociale zekerheid de aanvullende 
pensioenverzekering160, die de RVP aanbiedt als tweede pensioenpijler, mee te 
financieren, wat in principe niet de bedoeling kan zijn.

Het Rekenhof heeft erop aangedrongen dat de RVP het systeem van kostenverde-
ling formeel zou vastleggen en alle verdeelsleutels periodiek aan de realiteit zou 
toetsen, zodat elk stelsel of beheer bijdraagt in de algemene werkingskosten van 
de RVP in verhouding tot zijn werkelijke kosten.

2 Recente evolutie

De RVP zal de verdeling van de werkingskosten herzien en formeel vastleggen op 
het ogenblik dat hij de betalingen van de pensioenen van de openbare sector voor 

157 Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, p. 73 – 76.
158 Repartitiestelsel, stelsel vrijwillig verzekerden, stelsel kapitalisatie wettelijke verzekering en stelsel 

kapitalisatie buitenwettelijke verzekering.
159 Toekenning en betaling van de Inkomensgarantie voor Ouderen (Beheer Inkomensgarantie voor 

Ouderen), uitbetaling van pensioenen aan de zelfstandigen (Beheer Zelfstandigen) en betaling 
van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Beheer Mindervaliden).

160 De RVP noemt dit het “kapitalisatiestelsel buitenwettelijke verzekering”.
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zijn rekening neemt, overeenkomstig de wet van 28 april 2010161, wat momenteel 
door de PDOS gebeurt. De nodige uitvoeringsbesluiten ontbreken echter nog.

Voor het stelsel kapitalisatie wettelijke verzekering is er inmiddels geen verdeling 
van de werkingskosten meer nodig, want dit stelsel werd door voornoemde wet 
geïntegreerd in het repartitiestelsel.162

Het aandeel van de aanvullende pensioenverzekering, vastgelegd in 1981, werd 
nooit aan een herziening onderworpen. Het Rekenhof heeft erop gewezen dat 
de bijdrage van de aanvullende pensioenverzekering in verhouding tot de reële 
werkingskosten heel beperkt is. In 2008 was de bijdrage van het stelsel slechts 
38 % van de effectieve loonkosten ervan. Deze loonkosten moeten nog worden 
aangevuld met de huisvestingskosten en de administratieve lasten om de reële 
werkingskosten te bepalen.

Het Rekenhof merkte op dat de beperkte bijdrage van de aanvullende pensioen-
verzekering betekent dat de werking van dit stelsel gedeeltelijk wordt gefinancierd 
met middelen van het Globaal Beheer van de sociale zekerheid. Die werkwijze 
draagt zo bij tot een hogere winstgevendheid van het stelsel, zodat de concurren-
tiepositie van dit stelsel tegenover de private verzekeringsinstellingen die dezelfde 
diensten aanbieden, wordt vertekend.

Dit stelsel is recent uitgebreid door de toetreding van twee sectoren163 die de op-
bouw van een aanvullend pensioen voor hun personeel hebben toevertrouwd aan 
de RVP. Deze verdere uitbouw van het stelsel was één van de doelstellingen van 
de bestuursovereenkomst 2010-2012164.

De RVP heeft een meer correcte berekening van de reële werkingskosten van het 
stelsel van de aanvullende pensioenverzekering gemaakt op basis van een analy-
tische berekening. Uit de tabel hierna blijkt duidelijk dat voor de boekjaren 2008 en 
2009 het werkelijke aandeel, respectievelijk 657.146,35 euro en 627.207,18 euro, 
veel hoger ligt dan het bedrag bekomen via de toegepaste verdeelsleutel165, na-
melijk 192.555,47 euro en 224.522,80 euro. Doordat er geen analytische bereke-
ningen zijn voor 2010, kan het aandeel van het stelsel volgens de verdeelsleutel, 
234.336,72 euro, nog niet worden vergeleken met de reële werkingskosten.

Vergelijking werkingskosten aanvullende pensioenverzekering op basis van 
de verdeelsleutel en op basis van de analytische berekening 2008, 2009  en 
2010 (in euro)

2008 2009 2010

Verdeelsleutel 192.555,47 224.522,80 234.336,72

Analytische berekening 657.146,35 627.207,18 -

Verschil 464.590,88 402.684,38 -

Bron: Jaarrekeningen RVP 2008, 2009 en 2010

De RVP heeft de berekening van de werkingskosten voor het stelsel aanvullende 
pensioenverzekering herzien en heeft hiervoor een voorstel tot ministerieel besluit 

161 Wet houdende diverse bepalingen van 28 april 2010, artikel 138 t.e.m. 142.
162 Wet houdende diverse bepalingen van 28 april 2010, artikel 131.
163 Sector van de bewakings- en/of toezichtsdiensten, paritair comité 317, en de sector van de 

scheikundige nijverheid, paritair comité 116 (arbeiders) en 207 (bedienden).
164 Koninklijk besluit van 22 december 2009  tot goedkeuring van de derde bestuursovereenkomst 

van de Rijksdienst voor Pensioenen.
165 Ministerieel besluit van 7 december 1982 tot uitvoering van artikel 41 ter van het koninklijk besluit 

nr. 50  van 24  oktober 1967  betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, 
ingevoegd bij artikel 22 van de wet van 10 februari 1981, artikel 2.
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opgesteld waardoor het aandeel van het stelsel gebaseerd zal zijn op kostprijsin-
formatie afkomstig van de analytische boekhouding. Op het beheerscomité van 
27 juni 2011 kreeg dit ontwerp een gunstig advies. Op 28 juni 2011 werd het naar 
het kabinet van de toezichthoudende minister doorgestuurd.

3 Conclusies

De aanbevelingen van het Rekenhof over de verdeling van de werkingskosten van 
de RVP zijn nog niet uitgevoerd, maar de instelling heeft daartoe wel reeds stap-
pen ondernomen.

Het Rekenhof zal deze aangelegenheid opvolgen.

4 Reactie van de administratie

Het Rekenhof stuurde op 20 juli 2011 het ontwerpartikel aan de minister van Pen-
sioenen en Grote Steden en aan de adjunct-administrateur-generaal van de RVP.

Het Rekenhof ontving op 2 augustus 2011 een antwoord van de adjunct-adminis-
trateur-generaal. De RVP onderschrijft de aanbevelingen van het Rekenhof en 
deelt mee dat de herziening van het bestaande verdelingsmechanisme van zijn te 
verdelen werkingskosten zal gebeuren bij de geplande overname van de uitbeta-
ling van de pensioenen van de openbare sector.

De RVP merkt op dat door de organisatie van de sectorale pensioenplannen het 
premievolume aanzienlijk zal stijgen zodat vanaf 2012 de berekening via de hui-
dige verdeelsleutel (5 % op de bijdragen en 1 % op de kapitalen) het resultaat van 
de analytische boekhouding evenaart en zelfs overschrijdt.
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RVP: Tegemoetkoming in de werkingsuitgaven van de vzw’s CIMIRe 
en SIGeDIS (vervolgonderzoek) 

De RVP en de vzw SIGeDIS hebben ingevolge de opmerkingen in het Boek 
2010 over de Sociale Zekerheid van het Rekenhof een samenwerkingsovereen-
komst gesloten, zonder echter de financieringsmodaliteiten en de controlemidde-
len van de RVP op de aanwending van de werkingsmiddelen door SIGeDIS vzw 
vast te leggen.

SIGeDIS vzw had op het einde van 2010 voor een totaal bedrag van 21,5 miljoen 
euro reserves opgebouwd, waarvan minstens 13,3 miljoen euro als overbodig kan 
worden beschouwd.

Voorts lopen de ontbinding van de vzw CIMIRe, de formalisering van de over-
dracht van haar activiteiten en de definitieve bestemming van haar rechten, ver-
plichtingen en patrimonium vertraging op. Dit is een gevolg van het feit dat er 
beleidsbeslissingen ontbreken over de ontwikkeling van een multisectoriële loop-
baandatabank (project Athena). Ook de definitieve taakverdeling tussen de RVP 
en SIGeDIS blijft hierdoor onzeker.

1 Voorgaand onderzoek

In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid rapporteerde het Rekenhof over de 
financiering door de RVP van de werkingsmiddelen van CIMIRe vzw en SIGeDIS 
vzw166. Het had daarbij aandacht voor de vaststelling en verantwoording van de 
jaarlijkse financiële tegemoetkomingen van de RVP aan de vzw’s, de controle op 
de aanwending van deze middelen en de budgettaire en boekhoudkundige ver-
werking ervan. Het Rekenhof ging ook na of de financiering voldoende transpa-
rant, formeel en overeenkomstig de geldende wets- en reglementsbepalingen, is 
geregeld.

Het onderzoek van het Rekenhof had uitgewezen dat de wijze waarop de RVP de 
werkingskosten van de twee vzw’s financiert onvoldoende formeel is vastgelegd, 
niet strookt met eerder vastgelegde principes, niet transparant is en onvoldoende 
waarborgen biedt voor de effectieve aanwending van de middelen voor de doelein-
den waarvoor ze zijn bestemd. De overname van de activiteiten van CIMIRe vzw 
door SIGeDIS vzw heeft aan deze toestand niets gewijzigd.

De RVP moest, in samenspraak met de andere financiers (RSZ, PDOS en de FOD 
Sociale Zekerheid) een samenwerkingsovereenkomst sluiten met SIGeDIS vzw, 
waarin de afspraken formeel zijn vastgelegd over de financiering van de activitei-
ten en de controle daarop. Op die manier zouden er voldoende waarborgen zijn 
dat de middelen effectief werden aangewend voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
bestemd.

Aangezien CIMIRe vzw haar activiteiten op 1  januari 2010 heeft overgedragen, 
moet deze vzw zo snel mogelijk worden ontbonden en moeten haar patrimonium, 
rechten en verplichtingen naar de RVP en SIGeDIS vzw worden overgedragen.

166 Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, p.77-83. CIMIRe vzw werd in 2001 opgericht om 
de continuïteit in het beheer van de individuele rekeningen van werknemers te kunnen verzekeren 
nadat de ASLK werd omgevormd tot een privéonderneming. SIGeDIS vzw werd opgericht in 
2006 om de taken van CIMIRe over te nemen en sommige doelstellingen van het Generatiepact 
te realiseren.
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2 Recente evolutie

2.1 Samenwerkingsovereenkomst tussen de RVP en SIGeDIS vzw

Op 12 mei 2011 ondertekenden de RVP en SIGeDIS vzw een samenwerkings-
overeenkomst. Wat betreft de financieringsmodaliteiten, bepaalt de overeenkomst 
enkel dat het budget van SIGeDIS vzw zal worden goedgekeurd door het beheers-
comité van de RVP en dat de gemeenschappelijke werkingskosten zullen worden 
verdeeld op basis van een verdeelsleutel, vast te leggen door de raad van bestuur 
van SIGeDIS vzw. De RVP zal voorstellen de aanrekeningswijze van bijdragen en 
van algemene en bijzondere kosten van de vzw te integreren in de nieuwe statuten 
van de vzw.

De directie van SIGeDIS vzw benadrukt dat de juiste aanwending van de middelen 
wordt gewaarborgd door het gebruik van de analytische boekhouding. SIGeDIS 
vzw kon echter nog geen bestemming vinden voor een bedrag van 500.000 euro 
dat de RSZPPO in 2010 had gestort als bijdrage voor het project Athena (ontwik-
keling van een multisectoriële loopbanendatabank).

Het Rekenhof wijst erop dat de samenwerkingsovereenkomst geen bepalingen 
bevat over de rollen en taken van de samenwerkende partijen op het vlak van eva-
luatie, rapportering en financiering.

Gevolg gevend aan de opmerkingen van het Rekenhof, hebben de vertegenwoor-
digers van de RVP in de raad van bestuur van SIGeDIS vzw meegedeeld dat de 
RVP een werkgroep wenst op te richten om over de toekomstige financiering en 
opdrachten van SIGeDIS vzw van gedachten te wisselen.

De leden van het beheerscomité van de RVP worden voortaan ook periodiek inge-
licht over de vooruitgang in de diverse projecten van SIGeDIS vzw, wat de transpa-
rantie van de werking van SIGeDIS ten goede komt. Ook de functiescheiding voor 
de goedkeuring van de facturatie bij de RVP is inmiddels gerealiseerd.

2.2 Fondsen SIGeDIS

Momenteel zijn er vier leden die SIGeDIS vzw financieren: de RSZ, de RVP, de 
PDOS en de FOD Sociale Zekerheid. De RVP en de RSZ financieren het pro-
ject Argo (beheer loopbaanrekening werknemers), de PDOS financiert het project  
Capelo (beheer loopbaangegevens ambtenaren) en de FOD Sociale Zekerheid 
financiert het project tweede pensioenpijler. De jaarlijkse overschotten van de ver-
schillende projecten worden gereserveerd in aparte fondsen waarvan het batig 
saldo eind 2010 in totaal 21,5 miljoen euro bedroeg.

Voor het Argoproject dat de RVP financiert, bedraagt het desbetreffende fonds 
op 31 december 2010 13,3 miljoen euro167. De ontwikkelingsfase van dit project 
werd voltooid in 2011, zodat de uitgaven in hoofdzaak nog operationele uitgaven168 
betreffen. Deze worden gefinancierd door een jaarlijkse bijdrage van de RVP en 
de RSZ. Door de realisatie van het project is de bestaansreden van het fonds ver-
dwenen en moeten maatregelen worden genomen om deze reserve af te bouwen.

Een gedeelte van dit fonds (433.184,20 euro in 2010) werd inmiddels gebruikt voor 
de financiering van de voorstudie van een volgend project, Athena, waarvoor nog 

167 Waarvan 10 miljoen euro voor het luik RVP, en 3,3 miljoen euro voor het luik RSZ.
168 O.m. exploitatie en vernieuwingen.
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niet is voorzien in de nodige budgetten en financieringsbronnen omdat hierover 
nog beleidsbeslissingen moeten worden getroffen169.

2.3 Formele overdracht van de activiteiten van CIMIRe vzw aan de RVP en 
SIGeDIS vzw

Het Rekenhof stelt vast dat de formele overdracht van het beheer van de indi-
viduele rekening van CIMIRe aan de RVP nog niet door een koninklijk besluit is 
bekrachtigd. De RVP bereidde eind 2010, in samenwerking met SIGeDIS vzw, een 
ontwerp van reglementaire tekst voor, waarbij de spoedprocedure voor de Raad 
van State zou worden ingeroepen. De afhandeling loopt vertraging op door de 
regering in lopende zaken.

In een overgangsfase worden de samenstelling en het beheer van de loopbaan-
gegevens van de werknemers toegewezen aan de RVP. In 2010 heeft de RVP, in 
uitvoering van de bepalingen in zijn bestuursovereenkomst170 en om de continuïteit 
te verzekeren, het beheer van de individuele rekeningen overgenomen en de in-
dividuele jaaruittreksels van het jaar 2008 verstuurd. Voor deze overname werden 
enkele personeelsleden van SIGeDIS vzw naar de RVP gedetacheerd.

Over de definitieve taakverdeling tussen de RVP en SIGeDIS vzw zal wellicht pas 
worden beslist in het licht van een aantal andere beslissingen (zoals over Athena). 
De Nationale Arbeidsraad (NAR)171 onderstreept in zijn advies nogmaals dat SIGe-
DIS vzw enkel als een technisch platform, ten gunste van de pensioeninstellingen, 
mag functioneren, en geen aanspreekpunt kan zijn voor de sociaal verzekerde of 
burger inzake de informatieverstrekking over pensioengegevens.

2.4 Ontbinding CIMIRe vzw

Het Rekenhof drong aan op een vlugge ontbinding van CIMIRe vzw omdat haar 
activiteiten op 1 januari 2010 zijn overgedragen en de vzw nog over aanzienlijke 
reserves beschikte. De raad van bestuur van CIMIRe besliste in april 2011 de vzw 
nog niet te ontbinden, om de juridische basis voor het bijhouden van de individuele 
rekening te behouden. Inmiddels werden de nog aanwezige fondsen (11,2 miljoen 
euro, zie tabel hieronder) aangewend voor de financiering van het sociaal passief 
van AG Insurance172 (4,2 miljoen euro) en de lopende werkingskosten (2,7 miljoen 
euro). Het transitiefonds bedroeg eind 2010 nog 4,3 miljoen euro. De raad van be-
stuur van CIMIRe vzw besliste in 2011 4 miljoen euro over te dragen naar SIGeDIS 
vzw. Het saldo zal worden aangewend voor de financiering van de lopende kosten.

169 In navolging van het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR) van 2 maart 2011 maakt 
SIGeDIS vzw momenteel een globaal strategisch beleidsplan op met aanduiding van de 
verschillende stappen die nog moeten worden gezet, een duidelijke fasering en timing en met 
een concrete aanduiding van de rol van de diverse actoren die bij het project zijn betrokken 
of moeten worden betrokken. Deze studie moet aangeven wat het optimale scenario is om de 
beoogde loopbaandatabank te realiseren. Het eindverslag van deze studie zal in het najaar van 
2011 worden besproken.

170 Artikel 17 van de bestuursovereenkomst 2010-2012.
171 Nationale Arbeidsraad - Advies nr.1.767 van woensdag 2 maart 2011.
172 Op 1 januari 2010 verviel de juridische verplichting van AG Insurance (de rechtsopvolger van de 

gewezen ASLK) om de individuele rekening bij te houden.
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Reserves CIMIRe vzw (in euro)

31 december 2009 Resultaat 2010 31 december 2010

Over te dragen 
winst

206.953,77 -206.953,77 0,00

Sociaal Passief 6.324.026,12 -6.324.026,12 0,00

Transitiefonds 4.653.500,57 -348.595,00 4.304.905,57

Totaal 11.184.480,46 6.879.574,89 4.304.905,57

Bron: verslag boekjaar 2010 CIMIRe vzw

3 Conclusies en aanbevelingen

De samenwerking tussen de RVP en SIGeDIS vzw werd geformaliseerd in een 
overeenkomst die bepaalt dat de budgetten en resultaten van SIGeDIS vzw ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het beheerscomité van de RVP. Het Reken-
hof beveelt aan om in de samenwerkingsovereenkomst ook bepalingen op te ne-
men die aangeven hoe de RVP haar controle zal uitoefenen en hoe de opdrachten 
zullen worden gefinancierd.

Het Argoproject (beheer loopbaanonderbreking werknemers) is in 2011 operatio-
neel geworden, zodat de ontwikkelingskosten tot een minimum beperkt zullen zijn. 
Het desbetreffende fonds, dat inmiddels is opgelopen tot 13,3 miljoen euro heeft 
hierdoor geen bestaansreden meer. Het Rekenhof beveelt aan de nodige maat-
regelen te nemen om dit fonds af te bouwen. Om de transparantie te behouden, 
moet het gebruik van de fondsen om andere projecten te financieren, worden ver-
meden en moet voor elke project apart in de nodige financiering worden voorzien.

Het Rekenhof herhaalt dat de overdracht van de activiteiten van CIMIRe vzw en 
de ontbinding ervan zo spoedig mogelijk moeten worden geformaliseerd, zodat er 
duidelijkheid ontstaat over de definitieve taakverdeling.

4 Reactie van de administratie

Het Rekenhof stuurde op 20 juli 2011 het ontwerpartikel aan de minister van Pen-
sioenen en Grote Steden en aan de adjunct-administrateur-generaal van de RVP.

Het Rekenhof ontving op 2 augustus 2011 een antwoord van de adjunct-adminis-
trateur-generaal. De RVP stelt voor om, in afwachting van het gekozen scenario 
voor de realisatie van de multisectoriële loopbaandatabank en van de financiële 
gevolgen van deze oplossing voor SIGeDIS vzw, de bestemming van de reserves 
in beraad te houden. De RVP zal erop toezien dat de ter zake genomen beslissin-
gen op een transparante manier worden opgenomen in de begrotingsdocumenten 
van de vzw.

De RVP gaat akkoord met de aanbeveling van het Rekenhof om CIMIRe vzw zo 
spoedig mogelijk te ontbinden en zal de nodige initiatieven nemen en ondersteu-
nen om de vereiste beleidsbeslissingen voor te bereiden en de overdracht van de 
aan CIMIRe vzw toegewezen taken in de nieuwe statuten van SIGeDIS vzw te 
consolideren.
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Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoffers: werking en financiering

Het Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoffers of Asbestfonds werd op-
gericht in 2007. Het is organiek opgenomen in het Fonds voor Beroepsziekten 
(FBZ), maar het beschikt over eigen financieringsbronnen buiten de RSZ-Globaal 
Beheer. Het Asbestfonds vergoedt specifiek de personen die lijden aan meso-
thelioom of asbestose, twee ziektes die worden veroorzaakt door blootstelling 
aan asbest. De reserves van het fonds zijn met meer dan tien miljoen euro per 
jaar toegenomen sinds de oprichting ervan. Op 31 december 2010 bedroegen de 
reserves in totaal nagenoeg vijftig miljoen euro.

1 Context

1.1 Schadeloosstelling van asbestslachtoffers

1.1.1 Tegemoetkoming van het Fonds voor Beroepsziekten

Het FBZ kent een schadeloosstelling toe voor de beroepsziekten waarbij het oor-
zakelijk verband met blootstelling aan het risico vermoed wordt (99 % van de uit-
gaven voor schadeloosstellingen). Die ziektes staan vermeld op een lijst die door 
de koning is opgesteld.

Bij de ziektes die worden veroorzaakt door asbest, vindt men onder meer aan-
doeningen van het borstvlies en van het pericardium, mesothelioom, longkanker 
en kanker aan het strottenhoofd. Als een ziekte niet is opgenomen in de lijst, moet 
een rechtstreeks en determinerend oorzakelijk verband worden aangetoond met 
blootstelling aan asbest.

Het FBZ kent een schadeloosstelling toe aan werknemers uit de privésector (finan-
ciering door de RSZ-Globaal Beheer) en aan personeelsleden van de provinciale 
en plaatselijke besturen (financiering door de RSZPPO). De schadeloosstelling 
hangt af van het basisloon van de werknemer (begrensd en gekoppeld aan de 
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen) en van de mate van 
zijn arbeidsongeschiktheid.

De andere personeelsleden van de openbare sector beschikken over een eigen 
schadeloosstellingsysteem via hun werkgever. De zelfstandigen genieten geen 
specifieke dekking vanwege het FBZ voor de ziektes veroorzaakt door asbest.

Slachtoffers bij wie de ziekte niet voortvloeit uit hun beroepsactiviteiten (zijdelingse 
slachtoffers of omgevingsslachtoffers) kwamen vóór de oprichting van het Asbest-
fonds niet voor enige specifieke schadeloosstelling door de Staat in aanmerking.

1.1.2 Oprichting van het Asbestfonds in 2007

Het Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoffers werd in hoofdzaak in het leven 
geroepen om een schadeloosstelling toe te kennen aan personen die niet worden 
gedekt in het kader van een beroepsziekte. Het werd opgericht door artikel 113 van 
de programmawet van 27 december 2006 en werd operationeel op 1 april 2007.

Het Asbestfonds heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid maar maakt organiek 
deel uit van het Fonds voor Beroepsziekten. Hoewel zijn opdrachten worden uitge-
oefend door het personeel van het FBZ, beschikt het over eigen financieringsbron-
nen buiten de RSZ-Globaal Beheer.
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Het Asbestfonds vergoedt specifiek alle personen die zijn getroffen door mesothe-
lioom173 of asbestose174.

Andere ziekten waarvan is bewezen dat ze op een beslissende manier het gevolg 
zijn van een blootstelling aan asbest (artikel 118 van de programmawet), kunnen 
door de koning worden bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de minis-
terraad. Momenteel is nog geen andere ziekte toegevoegd.

De ziektes die door het Asbestfonds worden gedekt, zijn minder talrijk dan de met 
asbest samenhangende beroepsziekten die door het FBZ worden gedekt (en zijn 
beschreven in punt 1.1.1), maar de waaier van begunstigden is ruimer. De door 
het Asbestfonds toegekende vergoedingen gelden immers niet enkel voor de be-
roepsziekten van werknemers uit de openbare en uit de privésector: ze gelden 
ook voor zelfstandigen en, aangezien het beroepsmatig karakter van de ziekte niet 
moet worden bewezen, voor de kinderen, de samenwonenden van de werknemers 
en eenieder die op een of andere manier door asbest werd besmet.

De vergoedingen van het Asbestfonds in geval van mesothelioom zijn volledig cu-
muleerbaar met de vergoedingen van het FBZ voor dezelfde pathologie. In geval 
van asbestose is de vergoeding van het Asbestfonds voor de helft gereduceerd 
indien er ook een vergoeding is van het FBZ voor dezelfde ziekte.

Het Asbestfonds vergoedt de permanente lichamelijke ongeschiktheid en het over-
lijden. Het kiest de meest gunstige vergoeding voor de rechthebbenden (vergoe-
ding voor asbestose of mesothelioom)175.

1.2 Audit van het Rekenhof

De audit van het Rekenhof had betrekking op het financieel beheer van het As-
bestfonds sinds de oprichting ervan in 2007.

De audit werd ter plaatse bij het FBZ uitgevoerd en werd op 18 mei 2011 afgerond 
met een tegensprekelijke vergadering waarin de leiding van het FBZ zijn commen-
taar op de resultaten van de audit heeft kunnen formuleren. Het ontwerpartikel dat 
rekening houdt met die reacties werd op 6 juli 2011 voor commentaar toegestuurd 
aan de minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken alsook aan de minister van 
Werk en Gelijke Kansen.

De minister van Werk heeft op 1 augustus 2011 geantwoord. Haar antwoord wordt 
behandeld in punt 4.

173 Primaire maligne epitheliale, sarcomateuze of gemengde tumor van de pleura, het peritoneum of 
het pericard (artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van de wet van 
27 december 2006).

174 Longfibrose veroorzaakt door asbest. Zijn voor de toepassing van onderhavig besluit gelijkgesteld 
aan asbestose de diffuse bilaterale pleuraverdikkingen veroorzaakt door asbest (artikel 1, 7°, van 
het koninklijk besluit van 11 mei 2007).

175 De persoon die getroffen is door mesothelioom krijgt een maandelijkse rente van 1.500  euro. 
Wanneer de zieke overlijdt, ontvangt zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij wettelijk samenleeft 
een kapitaal van 30.000  euro. De vroegere echtgenoten of samenwonenden ontvangen een 
kapitaal van 15.000 euro indien ze een alimentatievergoeding krijgen. Elk kind jonger dan achttien 
jaar of dat recht heeft op kinderbijslag, ontvangt een kapitaal van 25.000 euro. Voor de persoon 
die getroffen is door asbestose, beloopt de maandelijkse rente 15 euro, per procent lichamelijke 
ongeschiktheid. Wanneer de zieke overlijdt, ontvangt zijn echtgenoot of de persoon waarmee hij 
wettelijk samenleeft een kapitaal van 15.000 euro. De vroegere echtgenoten of samenwonenden 
ontvangen een kapitaal van 7.500 euro indien ze een alimentatievergoeding krijgen, terwijl elk kind 
jonger dan achttien jaar of dat recht heeft op kinderbijslag, een kapitaal van 12.500 euro ontvangt.
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2 Onderzoeksresultaten

2.1 Boeking van het Asbestfonds bij het FBZ

De Commissie voor de Normalisatie van de Comptabiliteit van de OISZ heeft gede-
finieerd hoe de ontvangsten en de uitgaven van het Asbestfonds moeten worden 
geboekt, zodat deze duidelijk kunnen worden geïdentificeerd in de boekhouding 
van het FBZ, en hoe een eigen jaarresultaat van de verrichtingen van het fonds 
moet worden berekend.176

In verband met de werkingskosten van het Asbestfonds bepaalt de organieke wet 
van het fonds: “Alle noodzakelijke taken voor de werking van het Asbestfonds [...] 
zijn een opdracht van het Fonds voor de Beroepsziekten en worden vervuld door 
het personeel van het Fonds voor de Beroepsziekten” (artikel 114, § 1, van de 
programmawet).

Het geheel van de werkingskosten van het Asbestfonds wordt zonder specifieke 
identificatie in de boekhouding van het FBZ opgenomen.

Tijdens het tegensprekelijk debat hebben de verantwoordelijken van het FBZ on-
derstreept dat ze voortaan aan de hand van een specifiek instrument de kosten 
(meer bepaald de personeelskosten) kunnen identificeren die aan het Asbestfonds 
of aan de andere traditionele opdrachten van het FBZ moeten worden toegewe-
zen. Deze specifieke tool die door het FBZ werd gecreëerd, zal moeten worden 
geïntegreerd bij de uitwerking van een echte analytische boekhouding zoals ver-
meld in de doelstellingen van de bestuursovereenkomst177, waarvan het Rekenhof 
de implementatie zal opvolgen.

2.2 Ontvangsten van het Asbestfonds

2.2.1 Financieringsbronnen ingeschreven in de organieke wet

Toelage van de Staat

De Staat voorziet in een jaarlijkse toelage van tien miljoen euro aan het Asbest-
fonds. De oorsprong en de nadere regels voor de storting worden jaarlijks uiterlijk 
op 31 januari bepaald bij koninklijk besluit. In 2007, het opstartjaar van het fonds, 
werd die toelage in twee schijven betaald. Van 2008  tot 2010 werd ze gespreid 
over vier gelijke driemaandelijkse stortingen.

Het Rekenhof merkt op dat de toelage in 2010 door de Staat werd gestort ondanks 
het ontbreken van het koninklijk besluit waarin artikel 116 van de wet van 27 de-
cember 2006  voorziet. Voor het jaar 2011 was op 1  september 2011 nog geen 
koninklijk besluit uitgevaardigd en was nog geen enkele storting gebeurd.

Opbrengst werkgeversbijdragen

Het rendement van de opbrengst van de bijdragen ten laste van de werkgevers moet 
minstens gelijk zijn aan de toelage van de Staat. Artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 11 mei 2007 bepaalt dat een bijdrage van 0,01 % van het loon dat in aanmerking 
wordt genomen voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen, wordt ge-
heven ten voordele van het Asbestfonds. Het verwachte rendement werd gehaald, 
behalve voor het eerste jaar van het Asbestfonds, dat een onvolledig jaar was.

176 Vergadering van 26 april 2007. Addendum op 18 mei 2009.
177 Artikel 87 van de bestuursovereenkomst 2010-2012 gesloten tussen de Belgische Staat en het 

FBZ.  
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Het FBZ heeft onderstreept dat de 50/50-verdeling van de financiering voortvloeit uit de 
idee dat de bedrijven en de Staat een historische medeverantwoordelijkheid hebben 
voor de schade die asbest veroorzaakt en dat de betaling van de bijdragen er in feite op 
neerkomt dat de werkgevers niet burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld.

Financiering door de sociale zekerheid van de zelfstandigen

De koning kan bij besluit voorzien in een financiering via de sociale zekerheid van 
de zelfstandigen. Het bedrag van die financiering werd vastgelegd op 750.000 euro 
voor 2007 en op 100.000 euro voor 2008 tot 2010. Voor 2011 stemt het bedrag van 
18.340 euro overeen met de schadeloosstelling van drie zelfstandigen die lijden 
aan asbestose178.

Giften en legaten, subrogatierecht

Tot de financieringsbronnen behoren de giften en legaten, alsook een subroga-
tierecht179 dat door het FBZ kan worden uitgeoefend tegen sommige derden die 
verantwoordelijk zijn voor de schade die uit de ziekte voortvloeit. Dit heeft zich nog 
niet voorgedaan.

2.2.2 Opbrengst van de beleggingen

Bovenop de hierboven beschreven ontvangsten komt de financiële opbrengst van 
de belegging van de beschikbare gelden (gecumuleerde begrotingssaldi en nog 
niet aangewende financieringen) in Schatkistcertificaten, alsook van de diverse 
verrichtingen (annuleringen van schulden en terugvordering van onverschuldigde 
betalingen).

Tabel 1 – Ontvangsten van het Asbestfonds (in euro)

2007 2008 2009 2010 Begroting 2011

Staatstoelage 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Werkgeversbijdrage 6.326.671 11.037.771 11.486.862 10.964.678 11.195.000

RSZ 5.830.000 10.293.667 10.724.562 10.176.078 10.400.000

RSZPPO 495.000 741.200 762.300 788.600 791.000

CSPM (sociale  
zekerheid van de 
zeevarenden)

1.671 2.904 4.000

RSVZ 750.000 100.000 100.000 100.000 18.340

Totale financiering 17.076.671 21.137.771 21.586.862 21.064.678 21.213.340

Beleggingsintresten 152.637 729.499 617.533 193.592 610.000

Diversen 53.400 142.950 168.683 37.633

Algemeen totaal 17.282.708 22.010.220 22.373.078 21.295.903 21.823.340

Bron: rekeningen 2007-2010 van het Asbestfonds en tabel V3 van de algemene toelichting 
van de begroting 2011- DOC 53 1346/001

178 Koninklijk besluit van 30  november 2010. Zelfstandigen moeten enkel bijdragen voor de 
schadeloosstelling van asbestose (die van mesothelioom wordt gedragen door de andere 
financieringsbronnen van het Asbestfonds).

179 Er moet worden opgemerkt dat personen die van het Asbestfonds een schadeloosstelling krijgen 
als gevolg van een mesothelioom of asbestose, geen beroep meer kunnen instellen tegen de 
derde die voor hun ziekte verantwoordelijk is, voor zover die een werkgever is die bijdraagt tot 
de financiering van dat fonds of een zelfstandige. Wel wordt een uitzondering gemaakt wanneer 
wordt aangenomen dat de verantwoordelijke derde opzettelijk de ziekte heeft veroorzaakt door 
niet te gehoorzamen aan een overheid. Het FBZ treedt op in de rechten van het slachtoffer ten 
aanzien van de derde verantwoordelijke ten belope van het bedrag van de tegemoetkomingen 
van het Asbestfonds (artikel 125 van de programmawet). 
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2.3 Uitgaven van het Asbestfonds (buiten werkingskosten)

De volgende tabel geeft de uitgaven weer van het Asbestfonds sinds de oprichting, 
rekening houdende met de toegekende schadeloosstellingen en de beroepschriften.

Tabel 2 – Bedrag van de jaarlijkse schadeloosstellingen van het Asbestfonds (in 
euro)

2007 2008 2009 2010 Begroting 
2011

1.739.340 11.263.179 10.466.261 9.626.568 15.000.000

Bronnen: rekeningen 2007-2010 van het Asbestfonds en tabel V3 van de algemene toelich-
ting van de begroting 2011 – DOC 53 1346/001

Het Asbestfonds heeft tussen 1 april 2007 en 31 december 2010 beslist 1.043 scha-
deloosstellingen voor mesothelioom toe te kennen (650 in de vorm van een rente 
en 393 in de vorm van een storting van kapitaal). Het heeft ook 579 schadeloos-
stellingen voor asbestose toegekend (552 in de vorm van een rente en 27 in de 
vorm van een storting van kapitaal).

Tussen 1  januari 2008  en 28  maart 2011  werden 53  beroepschriften tegen de 
beslissingen van het FBZ in verband met het Asbestfonds ingediend. Eén van de 
veertien uitspraken was ongunstig voor het FBZ.

2.4 Begrotingssaldi en cumulatie van reserves

Uit de vergelijking van de ontvangsten en de uitgaven, blijkt dat de ontvangsten 
van het Asbestfonds veel hoger liggen dan de uitgaven in verband met de scha-
deloosstellingen voor mesothelioom en asbestose. In de loop der jaren bouwt het 
Asbestfonds dus aanzienlijke reserves op. Bovendien vermindert het bedrag van 
de schadeloosstellingen sinds 2008.

De verantwoordelijken van het FBZ hebben uitgelegd dat, voor de werknemers, 
het bedrag van de geplande schadeloosstellingen voor het Asbestfonds was ge-
raamd op basis van de gegevens van het kankerregister180 voordat het fonds was 
opgestart. Wat de toekomstige uitgaven betreft, merkten zij op dat het niet weten-
schappelijk is aangetoond dat het jaarlijks aantal gevallen van mesotheliomen in 
een zeer nabije toekomst zou moeten dalen en dat het niet uitgesloten is dat de 
levensverwachting van de zieken in de toekomst zou kunnen worden verlengd 
door nieuwe therapeutische methodes.

Voor de schadeloosstelling van zelfstandigen werd in 2007 voor het eerste jaar 
een bedrag van 750.000 euro begroot. In 2011 is het begrote bedrag nog slechts 
18.000  euro. De verantwoordelijken van het FBZ geven toe dat de verwachte 
gevallen werden overschat maar ze schrijven het uitblijven van aanvragen voor 
asbestose door zelfstandigen hoofdzakelijk toe aan het feit dat het meestal om 
gepensioneerden gaat die, precies omdat ze zelfstandigen zijn geweest, niet wa-
ren onderworpen aan de arbeidsgeneeskunde en waarvoor de asbestose wordt 
beschouwd als een idiopathische longfibrose.

180 Gepubliceerd door de Stichting Kankerregister, stichting van openbaar nut die alle initiatieven van 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië op het vlak van kanker groepeert.
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Evolutie van de reserves van het Asbestfonds (in euro)
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Bron: rekeningen 2007-2010 van het Asbestfonds

Het grootste deel van die reserves werd in de loop der jaren belegd in Schatkistcer-
tificaten met een looptijd van één tot twaalf maanden. Op 16 december 2010 werd 
48 miljoen euro belegd in één enkel certificaat, met een jaarlijkse intrestvoet van 
1,7 %, voor een looptijd van twaalf maanden, tot 15 december 2011.

3 Conclusie en aanbevelingen

Sinds de oprichting in april 2007 heeft het Asbestfonds belangrijke reserves opge-
bouwd die blijven groeien. Deze reserves bedroegen 49.866.560 euro op 31 de-
cember 2010.

Het Rekenhof is van oordeel dat de accumulatie van dergelijke reserves moet wor-
den geanalyseerd in het licht van de evolutie van de uitgaven van het Asbestfonds.

Gezien het belang van de beschikbare ontvangsten is het Rekenhof overigens 
van oordeel dat er geen reden meer is om de werkingskosten van het fonds en de 
bedragen van de schadeloosstellingen op een verschillende manier te financieren. 
De totale kosten in verband met het Asbestfonds zouden moeten worden gedekt 
door de eigen middelen van dat fonds, buiten de RSZ-Globaal Beheer.

Het beheerscomité van het FBZ heeft in de vergadering van 13 oktober 2010 be-
slist een werkgroep op te richten om na te denken over de aanwending van de 
financiële middelen waarover het Asbestfonds beschikt.

Die werkgroep heeft op 9 mei 2011 voor het eerst vergaderd en heeft met name tot 
doel voorstellen te formuleren om hetzij de financieringswijze van het Asbestfonds 
aan te passen, hetzij de opdrachten van het fonds te verruimen. In beide gevallen 
zou een optreden van de wetgever nodig zijn. Er is ook de mogelijkheid de bepa-
ling van de organieke wet te gebruiken die bepaalt dat andere ziekten door de 
koning kunnen worden bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Minis-
terraad, indien is bewezen dat ze op een beslissende manier het gevolg zijn van 
een blootstelling aan asbest.

De werkgroep heeft zijn eerste opmerkingen kenbaar gemaakt tijdens het be-
heerscomité van het FBZ van 14 juli 2011.
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Het Rekenhof zal de conclusies van het beheerscomité van het FBZ in verband 
met de werkzaamheden van die werkgroep aandachtig bestuderen.

4 Antwoord van de minister

De minister van Werk en Gelijke Kansen heeft in een brief van 1 augustus 2011 ge-
antwoord dat ze nota had genomen van de opmerkingen van het Rekenhof en in 
het bijzonder van de conclusies en aanbevelingen.

De minister kijkt uit naar de voorstellen tot aanpassing van de wetgeving die zullen 
worden geformuleerd door de sociale partners vertegenwoordigd in het beheers-
comité van het FBZ. Deze voorstellen, die rekening zullen moeten houden met 
de aanbevelingen van het Rekenhof, zullen dan in wettelijke bepalingen kunnen 
worden omgezet en indien nodig in een wetsontwerp worden gegoten.
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RSZPPO: Beheer van gelden voor rekening van derden

Naast zijn klassieke taken voor de lokale en provinciale overheden verricht de 
RSZPPO ook opdrachten voor rekening van zowel de federale Staat als de ge-
meenschappen en de gewesten.

Het beheer van de middelen bestemd voor die derden heeft de RSZPPO de voor-
bije jaren intresten opgebracht waarmee reserves werden aangelegd die eind 
2010 in totaal tot ongeveer 18,27 miljoen euro waren opgelopen.

Voor de opdrachten voor de federale Staat in verband met de veiligheidscontrac-
ten heeft de RSZPPO door de overschotten van ontvangsten t.o.v de uitgaven een 
bijkomende reserve van 12,89 miljoen euro opgebouwd.

Het is wenselijk dat de bestemming van deze reserves zou worden geregeld.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

Als openbare instelling van sociale zekerheid is de RSZPPO bevoegd voor de 
sociale zekerheid van het personeel van de plaatselijke en provinciale overheden. 
De instelling int voor die personeelsleden de sociale bijdragen, beheert de pensi-
oenreserves en betaalt de gezinsbijslag.

Daarnaast betaalt de RSZPPO echter ook voor rekening van derden zowel tewerk-
stellingsbevorderende premies als uitgaven voor de voorkoming van de criminali-
teit.

Zo betaalt de RSZPPO in opdracht van de gemeenschappen en gewesten de pre-
mies voor gesubsidieerde contractuelen (GECO’s) aan de lokale besturen181. Hij 
doet dat nog enkel voor het Brussels Gewest en het Vlaamse Gewest182.

In opdracht van de federale Staat stort de RSZPPO ook middelen door aan de 
lokale besturen in het kader van het beleid ter voorkoming van criminaliteit183. De 
instelling heeft daarvoor een veiligheids- en preventiefonds opgericht. Het gaat 
hier om de zogenaamde veiligheidscontracten die sommige steden en gemeenten 
met de federale Staat hebben afgesloten.

De RSZPPO betaalt daarnaast de “IBF-premies”184 voor contractuelen in publieke 
en private ziekenhuizen. Die worden gefinancierd vanuit de sociale bijdragen die 
de RSZPPO int bij de lokale besturen. Voor die premies komen er dus geen midde-
len van de gewesten, gemeenschappen of de federale Staat. Ze geven ook geen 
aanleiding tot een financiële opbrengst. Hoewel de RSZPPO de verrichtingen voor 
de IBF-premies in zijn rekeningen beschouwt als verrichtingen voor rekening van 
derden, gaat het hier volgens het Rekenhof niet om ‘echte’ derdenverrichtingen. 
De IBF-premies worden dan ook niet verder onderzocht in dit artikel.

181 Artikel 1,§ 2 bis en ter van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.
182 Vanaf 1 april 2004 heeft het Waals Gewest zijn premiebetalingen voor de Geco’s overgenomen. 

Vanaf 1 januari 2002 heeft de Duitstalige Gemeenschap haar premiebetalingen overgenomen. 
183 Artikel 1,§ 2, quater van de wet 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen.
184 Het IBF-statuut (Interdepartementaal Begrotingsfonds) is een tewerkstellingsmaatregel ingevoerd 

in 1981 om de werkgelegenheid aan te zwengelen.
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1.2 Onderzoek van het Rekenhof

Het Rekenhof heeft het beheer van de middelen die de RSZPPO ontvangt van 
derden onderzocht. In het onderzoek werd aandacht besteed aan de overgedra-
gen saldi (=reserves) die de RSZPPO heeft opgebouwd met de middelen vanwege 
derden.

Voor de verrichtingen die de RSZPPO uitvoert in het kader van het veiligheidsbe-
leid (de zogenaamde veiligheidscontracten) is in het onderzoek ook stilgestaan bij 
de debudgettering van die opdracht door de federale Staat naar de RSZPPO en 
het overschot dat over de jaren is opgebouwd.

Het ontwerpartikel werd op 27  juli 2011 voorgelegd aan de minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, de minister van Pensioenen, de minister van Binnen-
landse Zaken en aan de administrateur-generaal van de RSZPPO. De adminis-
trateur-generaal van de RSZPPO heeft geantwoord in een brief van 26 augustus 
2011 waarin enkele verduidelijkingen zijn opgenomen over de veiligheidscontrac-
ten en de beheersvergoeding voor de betaling voor rekeningen van derden.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Gesubsidieerde contractuelen (GECO’s)

2.1.1 Financiering en opbouw van reserves

Voor de betaling van de premies ter bevordering van de tewerkstelling (GECO’s) 
ontvangt de RSZPPO middelen van het Vlaamse Gewest en het Brussels Ge-
west. Beide overheden storten die middelen maandelijks of op kwartaalbasis op 
de financiële rekeningen van de RSZPPO, waar ze intrest opbrengen. Aangezien 
de premies voor de GECO’s niet meteen op het moment van de storting aan de 
gemeenten worden betaald, wordt er op basis van de dagelijkse saldi op de finan-
ciële rekeningen intrest opgebouwd. Bovendien worden de middelen op het einde 
van het boekjaar op korte termijn belegd bij de Schatkist185. Die belegging brengt 
ook intrest op.

Voor de GECO’s ontving de RSZPPO van het Vlaamse en het Brusselse Ge-
west samen 237.860.105,95 euro in 2009 en 245.017.749,07 euro in 2010186. Voor 
2011 wordt dat bedrag op 240.866.114,00 euro geraamd.

De intrest die de betaling van de premies voor GECO’s sinds de toekenning van 
de opdracht hebben voortgebracht en waarmee reserves zijn opgebouwd zijn in 
onderstaande tabel opgesplitst per gewest.

185 Toepassing van het KB van 15 juli 1997 houdende consolidatie van de financiële activa van de 
overheid. 

186 Uit de analyse van de betalingen blijkt dat de RSZPPO het merendeel van de betalingen aan de 
GECO’s uitvoert voor rekeningen van het Vlaams Gewest (87 % van de middelen van 2010). De 
overige betalingen zijn voor rekening van het Brusselse Gewest.
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Tabel 1 – Overzicht van de met intresten opgebouwde reserves voor GECO’s 
per overheid (in euro)

  Reserves op 
31 december 2008

Intrest 2009 Intrest 2010 Reserves op 
31 december 2010

Brussels gewest 230.704,30 9.738,34 12.699,86 253.142,50

Vlaamse Gewest 6.749.878,46 69.041,06 104.405,54 6.923.325,06

Waals Gewest 1.757.861,24 9.593,74 4.545,66 1.772.000,64

Duitstalige 
Gemeenschap

813,24 1,66 3,17 818,07

Totaal 8.739.257,24 88.374,80 121.654,23 8.949.286,27

Bron: rekeningen RSZPPO

De RSZPPO heeft de opbrengsten over de voorbije jaren gecumuleerd en als 
overgedragen resultaat in zijn rekeningen opgenomen. De instelling beschouwt 
ze dus als een eigen reserve. Die reserve is opgelopen van 8.739.257,24 euro in 
2008 tot 8.949.286,27 euro in 2010, zoals blijkt uit bovenstaande tabel.

De RSZPPO kon die reserves opbouwen door een gebrek aan duidelijke regels 
over de bestemming van de inkomsten uit het beheer van de geldmiddelen die de 
instelling ter beschikking heeft voor de uitvoering van zijn taak als betaler van de 
GECO-premies. Hij beschouwt de gerealiseerde financiële opbrengsten als een 
vergoeding voor de geleverde dienstverlening. De RSZPPO krijgt immers in de 
huidige regelgeving geen vergoeding voor de administratieve opvolging van de 
betaalde premies.

Het beheerscomité van de RSZPPO besliste op 13 december 2010 dat er voor de 
betaling van de premies voor GECO’s administratiekosten zouden worden aange-
rekend op basis van een af te sluiten conventie187. De RSZPPO werkt momenteel 
overeenkomsten uit voor het vaststellen van een vergoeding voor het beheer van 
de GECO’s. De validatie van die overeenkomsten is gepland voor februari 2012.

2.2 Veiligheidscontracten

2.2.1 Debudgettering

Om het beleid ter voorkoming van criminaliteit te financieren (de zogenaamde vei-
ligheidscontracten) kent de federale Staat aan de RSZPPO een gedeelte van de 
btw-ontvangsten toe188. In 2010 was dit 40,9 miljoen euro189. Door de RSZPPO de 
jaarlijkse toelage aan de lokale besturen in het kader van de veiligheidscontracten 
te laten betalen, werd die opdracht gedebudgetteerd uit de federale begroting.

De ministerraad besliste op 24 oktober 2008 die gedebudgetteerde uitgaven vanaf 
2010 op te nemen in de begroting van de Staat. Daartoe werd in 2010 37,5 mil-
joen euro voor subsidies van het Veiligheids- en Preventiefonds in het programma 
13.56.8  van de Algemene Uitgavenbegroting ingeschreven. De herbudgettering 
werd echter uitgesteld tot 2011, waardoor het in 2010  ingeschreven krediet ad-
ministratief werd geblokkeerd. Dat in 2010 geblokkeerde krediet van 37,5 miljoen 

187 Notulen van de vergadering van het beheerscomité van 13 december 2010.
188 Artikel 66, § 2,1°, van de programmawet van 2 januari 2001.
189 Voor 2009 en 2010 werd aan de RSZPPO telkens voor de veiligheidscontracten 40.902.000 euro 

toegekend. Voor 2008 werd de storting beperkt tot 5 miljoen euro.
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euro wordt in de begroting voor 2011 in hetzelfde programma overgenomen, maar 
blijft verder geblokkeerd190.

Het Rekenhof stelt dus vast dat de beslissing van de ministerraad van 2008 nog 
niet is uitgevoerd. De betaling van de lasten voor de veiligheidscontracten gebeurt 
nog altijd via de RSZPPO.

De ministerraad heeft op 8 april 2011 beslist de strategische veiligheids- en pre-
ventieplannen 2007-2010 te verlengen tot 31 december 2011 waardoor de RSZ-
PPO tot 31 december 2011 zal zorgen voor de tegemoetkoming in de veiligheids-
contracten. De financiering voor 2011 komt op 40,9 miljoen euro. Voor 2012 wordt 
er gewacht op een beslissing van de nieuwe regering.

2.2.2 Financiering en opbouw van reserves

Zoals voor de subsidies voor de GECO’s, worden de middelen voor de veiligheids-
contracten gestort op financiële rekeningen die op basis van dagsaldi en op korte 
termijn voor de RSZPPO intrest opleveren voor de periode tussen de ontvangst 
van de middelen en het doorstorten ervan.

Met die intrest heeft de RSZPPO in zijn rekeningen een reserve kunnen opbouwen. 
Omdat de RSZPPO, zoals voor de GECO’s, geen vergoeding voor zijn opdracht 
ontvangt, rekent de instelling ten laste van de ontvangen intresten interne kosten 
aan als vergoeding voor het beheer en de opvolging van de veiligheidscontracten.

Door de economische crisis is de financiële opbrengst sterk gedaald. In 2009 en 
2010 bedroeg de intrest 5.008,33 euro en 2.429,80 euro. De interne kosten voor 
2009 en 2010 bedroegen resp. 13.795,05 euro en 14.233,70 euro.

Tabel 2 – Overzicht van de met intresten opgebouwde reserves voor 
veiligheidscontracten191

  2008 2009 2010

Begintoestand van de 
reserve

9.300.852,39 9.337.872,72 9.329.086,00

Financiële opbrengst 50.404,31 5.008,33 2.429,80

Werkingskosten191 -13.383,98 -13.795,05 -14.233,70

Eindtoestand van de 
reserve

9.337.872,72 9.329.086,00 9.317.282,10

Bron: Rekeningen RSZPPO

De reserve is dus gedaald van 9.337.872,72 euro einde 2008 tot 9.317.282,10 euro 
einde 2010.

2.2.3 Overschot op rekening-courant

Het Rekenhof stelt bovendien vast dat de verrichtingen die de RSZPPO uitvoert 
voor de veiligheidscontracten niet enkel aanleiding hebben gegeven tot de opbouw 
van reserves door middel van intresten, maar ook tot reserves die te wijten zijn aan 
een overschot op de rekening-courant.

Sinds de invoering in 1994  van de veiligheidscontracten heeft de RSZPPO 
941.831.986,17 euro aan ontvangsten en 928.944.382,79 euro aan uitgaven gere-

190 Het Rekenhof heeft dit reeds gemeld in zijn commentaar bij de begrotingsontwerpen voor 
2011  (Parl.St. Kamer, 27  april 2011, DOC 53 1347/003. Commentaar en opmerkingen bij de 
ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar 2011, p.28).

191 Interne werkingskosten.
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gistreerd op thesauriebasis. Per saldo heeft de RSZPPO over de jaren heen dus 
een overschot geboekt van 12.887.603,38 euro.

De reserve die de RSZPPO heeft opgebouwd in het kader van de veiligheids-
contracten is dan ook ruimer dan de gecumuleerde financiële opbrengst: het 
overschot op de rekening-courant en die financiële opbrengst bedragen samen 
22.204.885,48 euro.

De RSZPPO maakt momenteel overeenkomsten op over de vaststelling van een 
administratieve vergoeding voor de veiligheidscontracten. De RSZPPO wil een 
protocol daarover valideren tegen september 2012. Tegelijk wil de rijksdienst de 
problematiek over het overschot op rekening courant bespreken.

3 Conclusies en aanbevelingen

De RSZPPO heeft met de financiële opbrengsten van gelden bestemd voor de 
GECO’s en de veiligheidscontracten, die het voor rekening van derden beheert, 
reserves opgebouwd die eind 2010 in totaal 18,27 miljoen euro bedroegen.

Aangezien de betrokken derden voor de tussenkomst van de RSZPPO geen ver-
goeding betalen, beschouwt de RSZPPO de intresten als een vergoeding voor 
administratiekosten.

Het Rekenhof beveelt evenwel aan dat de RSZPPO in samenspraak met de der-
den voor wie de instelling handelt, afspraken zou maken over de aan te rekenen 
administratiekosten en over de bestemming van de met hun gelden gerealiseerde 
financiële opbrengsten. Momenteel maakt de RSZPPO protocols op over de ver-
goeding voor het beheer van de GECO’s en veiligheidscontracten. In de loop van 
2012 wil de RSZPPO de protocols valideren.

Wat de veiligheidscontracten betreft, zorgt de RSZPPO nog altijd voor de beta-
ling, niettegenstaande de beslissing van de ministerraad van oktober 2008  om 
de uitgaven in verband met de veiligheidscontracten opnieuw op te nemen in de 
federale begroting.

Naast de opgebouwde financiële resultaten hebben de verrichtingen voor de vei-
ligheidscontracten ook geleid tot een overschot op de door de RSZPPO hiervoor 
gebruikte rekening-courant. Over de jaren heen waren de uitgaven lager dan de 
ontvangsten, waardoor de RSZPPO een bijkomende financiële reserve heeft op-
gebouwd van 12,89 miljoen euro op het einde van 2010. Het is wenselijk dat ook 
zou beslist worden welke bestemming aan deze overschotten moet worden gege-
ven. De RSZPPO zal de problematiek van de financiële reserve op de rekening-
courant bespreken naar aanleiding van de opmaak van de overeenkomsten voor 
de beheersvergoedingen.
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RSZPPO: Pensioenreserves (vervolgartikel)

Met het voorstel van een nieuw financieringsmodel is het beheerscomité van 
de RSZPPO tegemoet gekomen aan de vraag van het Rekenhof naar structu-
rele maatregelen om de almaar stijgende pensioenlasten voor de provinciale en 
plaatselijke overheden te kunnen opvangen. Dit financieringsmodel is op 20 juli 
2011 door de ministerraad goedgekeurd. Het zou vanaf 1 januari 2012 in werking 
treden. Ondertussen en gezien de ontoereikende ontvangsten in 2010 en 2011, 
moeten de reserves van de RSZPPO verder worden aangesproken om de uitga-
ven te dekken.

Een sluitend controlesysteem op de bijdragen die de voorzorgsinstellingen ont-
vangen, zoals gevraagd door het Rekenhof, zou volgens de RSZPPO bij voorkeur 
worden geregeld via een koninklijk besluit.

De pensioenbijdragen die de RVP overdroeg aan de voorzorgsinstellingen zullen 
voortaan rechtstreeks aan de RSZPPO worden gestort.

1  Voorgaand onderzoek

In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid rapporteerde het Rekenhof over de 
samenstelling, het beheer en de toereikendheid van de reservefondsen binnen 
het stelsel van de provinciale en plaatselijke besturen192. Het had zich voor deze 
analyse gebaseerd op de financiële staten over het jaar 2009.

Het Rekenhof vestigde er de aandacht op dat de ontoereikende ontvangsten van de 
RSZPPO structurele maatregelen vergen om de stijgende pensioenlasten te dragen.

Op korte termijn beschikte de RSZPPO nog over enige reserves om zowel de ver-
liezen van pool 1193 als die van pool 2194 te dekken. Voor pool 1 zouden de verliezen 
worden gefinancierd door de in het verleden opgebouwde reserves. De structurele 
tekorten van pool 2 konden tijdelijk nog worden gefinancierd door het egalisatie-
fonds195. Zonder structurele hervorming van het pensioenstelsel echter zouden de 
middelen uit het egalisatiefonds vanaf 2011 onvoldoende zijn om de tekorten van 
pool 2 te dekken en zouden de eigen reserves van de RSZPPO moeten worden 
aangesproken.

Op middellange termijn zullen de verliezen immers toenemen door de toenemende 
pensioenlasten vanwege de vergrijzing en door de versmalling van de financie-
ringsbasis vanwege de verschuiving van een statutaire naar een contractuele te-
werkstelling. De inkomsten nemen niet in dezelfde mate toe als de uitgaven waar-
door de bijkomende toetredingen van lokale besturen in pool 2 aanleiding zijn voor 
de structurele tekorten.

192 Rekenhof, “Pensioenreserves in het stelsel van de provinciale en plaatselijke besturen”, Boek 
2010 over de Sociale Zekerheid, p. 93 – 103. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

193 Bij pool 1 zijn de lokale besturen aangesloten die vroeger al waren aangesloten bij de voormalige 
omslagkas van de Gemeentelijke Pensioenen.

194 Pool 2 omvat de nieuw bij de RSZPPO aangesloten lokale besturen, zoals bepaald in de wet 
van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke 
besturen.

195 Wet van 17 september 2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen. De 
middelen van het fonds zijn afkomstig van een inhouding van 13,07 % op het vakantiegeld van 
de openbare sector dat is betaald aan het personeel van de lokale en provinciale besturen en 
aangevuld met een gedeelte van de financiële opbrengsten van de RSZPPO. De aanwending van 
dit fonds is slechts mogelijk door een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Het egalisatiefonds 
vormt een afzonderlijke reserve binnen de RSZPPO en heeft tot doel de verschillen tussen de 
bijdragevoeten van pool 1 en pool 2 te verminderen.
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In zijn antwoord van 28  september 2010  had de minister van Pensioenen zich 
ertoe verbonden om bij de uitbouw van een nieuw financieringssysteem voor de 
pensioenen van de plaatselijke besturen rekening te houden met de vaststellingen 
van het Rekenhof.

Het onderzoek 2010 van het Rekenhof bracht ook enkele structurele gebreken in 
het beheer van de reservefondsen aan het licht:

•	 De verdeling van de intresten op het overschot van de kinderbijslag gebeurde 
niet volgens de wettelijke bepalingen. Het Rekenhof drong erop aan de finan-
ciële opbrengsten van de niet verdeelde overschotten kinderbijslag (boni) op 
dezelfde manier te verdelen als de overschotten zelf.

•	 De RSZPPO had onvoldoende controle over de door de voorzorgsinstellingen 
geïnde bijdragen en de aan hen overgedragen pensioenbijdragen. Het Re-
kenhof drong erop aan een sluitend controlesysteem van de RSZPPO op de 
voorzorgsinstellingen in te voeren zowel wat betreft de ontvangen bijdragen 
als de pensioenuitgaven.

•	 De RVP stortte een deel van zijn pensioenbijdragen door aan de voorzorgsin-
stellingen (in de periode 2008- 2009 alleen al 48,4 miljoen euro), zonder dat er 
voldoende waarborgen waren dat die uiteindelijk ook de RSZPPO ten goede 
zouden komen.

In zijn antwoord meldde de minister van Pensioenen dat de RSZPPO de verdeling 
van de intresten zou herbekijken.

Wat de controle op de voorzorgsinstellingen betreft, benadrukte de minister van 
Pensioenen dat de toegepaste controlemechanismen een juiste inning moeten 
kunnen verzekeren van alle ontvangsten, dus niet enkel van de pensioenbijdragen 
maar ook van de overige ontvangsten waarop pool 2 recht heeft. De RSZPPO en 
de RVP enerzijds en de RSZPPO en de Pensioendienst voor de Overheidssector 
(PDOS) anderzijds zullen daartoe op korte termijn een protocol sluiten over de 
overdrachten door de RVP opdat die in de toekomst correct zouden worden ver-
rekend. De minister wijst er wel op dat de RSZPPO zich moet beperken tot een 
controle van de rapportering van de ontvangsten en uitgaven van de voorzorgsin-
stellingen in het kader van de pensioenen.

2 Recente evolutie

2.1 Overzicht en evaluatie van de genomen maatregelen

Het technisch pensioencomité dat in de schoot van de RSZPPO werd opgericht 
en waarin zowel vertegenwoordigers van de plaatselijke besturen en van de repre-
sentatieve vakorganisaties van de werknemers als experten van de administratie 
en vertegenwoordigers van de minister zetelen, heeft voorstellen geformuleerd 
voor een nieuw financieringsmodel voor de pensioenen van de plaatselijke be-
sturen. Dat moet in voege treden vanaf 1  januari 2012. Na het akkoord van het 
beheerscomité van 25 mei 2011 over die voorstellen, heeft de ministerraad van 
20  juli 2011  een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de financiering van de 
pensioenen van benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
overheidsdiensten regelt.

Solidariteit en een gedeeltelijke responsabilisering zijn de twee voornaamste pij-
lers waarop het nieuwe financieringsmodel gebaseerd is. Het gaat uit van een 
fusie van de pools waarbij elk bestuur eenzelfde basisbijdrage betaalt en de be-
sturen met een hoge pensioenlast bijkomend een responsabiliseringscoefficiënt. 
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De gefuseerde pool196 heeft een grotere basis die zal bijdragen tot een versterking 
van de ontvangsten terwijl door het principe van solidariteit en responsabilisering 
de lasten evenwichtiger kunnen worden verdeeld. Het nieuwe financieringsmodel 
streeft naar een duurzame financiering zodat de pensioenuitgaven elk jaar gedekt 
zijn zonder dat er een deficit ontstaat. Om de aansluiting voor de pools 3, 4 en 5 fi-
nancieel aanvaardbaar te maken, zal de ambtshalve verplichte aansluiting tijdens 
een overgangsperiode mogelijks worden gecompenseerd door een aanwending 
van middelen uit de eigen reserves van de RSZPPO.

Op voorstel van de interkabinettenwerkgroep van 17 januari 2011 zal de RSZPPO 
de gecumuleerde intresten op datum van 31 december 2009 op de niet verdeelde 
boni kinderbijslag (65.037.836,55 euro) proportioneel toewijzen aan pool 1, pool 
2 en pool 3 op basis van de loonmassa van het jaar 2010 van elk regime, zoals 
bepaald in artikel 9, eerste lid van de wet van 6 augustus 1993. In afwachting van 
het toekomstige financieringsmodel, zal de RSZPPO intresten op de boni conform 
de wettelijke bepalingen van artikel 9 van bovengenoemde wet aanrekenen. De 
instelling komt hiermee volledig tegemoet aan de opmerkingen die het Rekenhof 
op dat vlak had geformuleerd.

In het kader van het beheer van de reservefondsen moeten de voorzorgsinstel-
lingen die instaan voor het beheer en de betaling van de pensioenen voor de 
besturen van pool 2, ook rekening houden met de overdrachten die ze van de RVP 
ontvangen197.

Het Rekenhof drong erop aan dat er maatregelen werden genomen opdat de door 
de RVP aan de voorzorgsinstellingen getransfereerde pensioenbijdragen aan de 
RSZPPO zouden ten goede komen.

Tussen de RSZPPO en de RVP is hierover momenteel nog geen protocol gesloten. 
De instellingen zijn wel overeengekomen dat de RVP de RSZPPO op de hoogte 
zal brengen ingeval er pensioenbijdragen worden overgedragen naar een lokaal 
bestuur. De RSZPPO zal jaarlijks aan de RVP een actuele lijst bezorgen van de 
aangesloten besturen van pool 2. Tot nu toe is er nog geen gevolg gegeven aan 
de gemaakte afspraken. De kwestie zal echter afdoende worden geregeld in het 
voorontwerp van wet dat de ministerraad op 20 juli 2011 heeft goedgekeurd.

Inzake de overdrachten vanuit de RVP aan lokale besturen behorend tot pool 
2 heeft het Rekenhof vastgesteld dat er in 2010 15,87 miljoen euro werd overge-
dragen waarvan 8,60 miljoen euro is gestort aan de provincie Henegouwen198 en 
6,17 miljoen euro aan de stad Antwerpen.

2.2 Samenstelling van de reserves

Het Rekenhof heeft op basis van een analyse van de financiële staten van de RSZ-
PPO van het jaar 2010 de verdere evolutie van de reserves onderzocht.

196 Deze omvat naast de al bij de RSZPPO aangesloten besturen in pool 1 en pool 2 ook de besturen 
aangesloten bij een voorzorgsinstelling (pool 3), de besturen met een eigen pensioenkas (pool 4) 
en de pool van de geïntegreerde politie (pool 5).

197 Zie in dit verband ook Rekenhof, Overdracht van de pensioenbijdragen uit het 
privépensioenstelsel naar het openbare pensioenstelsel, Verslag van het Rekenhof aan de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, juli 2008. Ter beschikking op www.rekenhof.be. 

198 Aansluiting bij de RSZPPO op 1 januari 2010.
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Jaarlijkse evolutie van de resultaten en de reserves (in duizend euro)

Jaar Pool 1 Pool 2 Egalisatiefonds Eigen reserves

Vorige jaren 525.633,5 -60.555,7 274.746,7 86.809,8

2003 140.125,8 -26.724,6 51.079,8 9.940,7

2004 44.044,5 -34.090,6 52.979,9 6.430,3

2005 61.423,6 -2.542,5 54.662,5 38.264,1

2006 15.076,3 -106.695,1 62.708,5 21.423,1

2007 -28.561,6 -88.049,0 55.768,7 13.349,4

2008 -91.240,3 -124.953,7 77.668,2 21.034,0

2009 -81.649,9 -141.123,7 79.719,1 23.958,2

2009* 28.561,6 318.657,5 -347.219,0

2010 -59.649,3 -162.503,0 85.804,1 23.882,8

Totaal 553.764,3 -428.580,4 447.918,4 245.092,5

Bron: rekeningen RSZPPO
*Aanwending van het egalisatiefonds

In afwachting van de invoering van een nieuw financieringsmodel voor de pensi-
oenen van de plaatselijke en provinciale besturen, heeft het beheerscomité van de 
RSZPPO de bijdragevoeten in 2010199 opgetrokken om de pensioenuitgaven voor 
de betreffende pools te kunnen dekken. Ondanks de hogere bijdragevoeten waren 
de ontvangsten in 2010 nog steeds lager dan de uitgaven.

Volgens de rekeningen van de RSZPPO200 is het resultaat van pool 1 over het jaar 
2010 -59.649.294,79 euro. Naar analogie van het voorgaande jaar zal het negatieve 
resultaat van pool 1 ten laste worden gelegd van de nog aanwezige reserves. De 
reserves dalen daardoor van 613,4 miljoen euro in 2009 naar 553,76 miljoen euro.

Het negatieve resultaat van pool 2, met name -162.502.990,51 euro over 2010, 
wordt gevoegd bij de overige verliezen uit voorgaande jaren. De gecumuleerde re-
sultaten voor pool 2 stegen van -266,1 miljoen euro in 2009 verder naar -428,6 mil-
joen euro in 2010.

Indien er tekorten zijn kan de RSZPPO een beroep doen op het egalisatiefonds of 
op eigen reserves.

Eind 2010 bedroegen de middelen in het egalisatiefonds 447,9 miljoen euro. Dat is 
85,8 miljoen euro hoger dan in 2009 (362,1 miljoen euro)201.

Bij koninklijk besluit van 8 juli 2011202 wordt de opbrengst van het egalisatiefonds 
aangewend ter dekking van de verliezen van pool 2 over de jaren 2008 en 2009. 
Indien ook het verlies van pool 2 over het jaar 2010 ten laste komt van het egalisa-
tiefonds, zullen de middelen van het fonds dalen tot minder dan 20 miljoen euro.

Aangezien het nieuwe financieringsmodel niet in voege is getreden op 1 januari 
2011, zal de RSZPPO ook de mogelijke verliezen voor 2011 moeten dekken.

199 Bijdragevoeten voor 2010: 30 % (voordien 27,50 %) voor pool 1 en 37 % (voordien 34,50 %) voor 
pool 2.

200 Rekeningen 2010 RSZPPO, goedgekeurd in het beheerscomité van 15 juni 2011. 
201 Die stijging is afkomstig van 55,2  miljoen euro aan egalisatiebijdragen en 30,6  miljoen euro 

intresten. 
202 Koninklijk besluit van 8  juli 2011  tot uitvoering van artikel 10, §  1, derde lid, van de wet van 

6  augustus 1993  betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke 
besturen voor de jaren 2008 en 2009.
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Ondanks een verdere stijging van de bijdragevoeten in 2011203 voor zowel pool 
1 als pool 2, wordt voor pool 1 het verlies voor 2011 geraamd op 118,9 miljoen euro. 
Zoals in voorgaande jaren zal dat verlies ten laste worden gelegd van de reserves 
van pool 1.

Voor pool 2 is het verlies voor 2011 geraamd op 141,5 miljoen euro. Het verlies van 
pool 2 zal deels worden gefinancierd met de nog aanwezige middelen binnen de 
reserves van de RSZPPO. Het egalisatiefonds zal echter onvoldoende zijn204.

3 Antwoorden van de adjunct-administrateur-generaal van de RVP en 
van de administrateur-generaal van de RSZPPO

De bovenstaande vaststellingen werden opgenomen in een brief van 9 augustus 
2011 aan de minister van Pensioenen en aan de administrateur-generaal van de 
RSZPPO en aan de adjunct-administrateur-generaal van de RVP.

De adjunct-administrateur-generaal van de RVP heeft geantwoord in een brief van 
24 augustus 2011. In zijn antwoord beklemtoonde hij dat de RVP vragende partij is 
om samen met de RSZPPO en de PDOS een sluitend controlesysteem op te stellen 
voor de overdrachten van bijdragen aan de plaatselijke en provinciale besturen.

De administrateur-generaal van de RSZPPO heeft geantwoord met een brief van 
1 september 2011. Daarin benadrukt hij dat met het wetsontwerp tot vrijwaring van 
een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeels-
leden van de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones205 in 
belangrijke mate wordt tegemoetgekomen aan de opmerkingen van het Rekenhof.

Het wetsontwerp introduceert een nieuw financieringsmodel waarin structurele 
maatregelen zijn opgenomen voor een solidaire, op verantwoordelijkheid geba-
seerde en duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde perso-
neelsleden van de lokale en provinciale besturen. Het model moet ervoor zorgen 
dat de jaarlijkse structurele verliezen tot het verleden behoren.

De financiering is gesteund op een basisbijdragevoet die jaarlijks wordt betaald 
door alle aangesloten besturen en die vanaf 2016 zal zijn geharmoniseerd in de 
gefusioneerde pool. De uitgaven die niet zijn gedekt door de basisbijdragevoet 
zullen jaarlijks worden gedekt door een bijkomende responsabiliseringsbijdrage, 
te betalen door de werkgevers die een hogere pensioenlast hebben dan de pensi-
oenlast die wordt gedekt door de basisbijdragevoet.

Inzake de overdracht van bijdragen van de RVP aan zowel lokale besturen als aan 
de voorzorgsinstellingen bepaalt het bovenvermelde wetsontwerp dat elke statu-
taire benoeming van een personeelslid in een lokaal bestuur wordt gemeld aan de 
RSZPPO (via de multifuctionele aangifte DMFA van de plaatselijke en provinciale 
overheden). Op basis van die informatie zal de RVP, binnen de drie maanden 
volgend op de kennisgeving, de bijdragen die reeds aan de RVP zijn gestort in de 
jaren voorafgaand aan de benoeming, overmaken aan de RSZPPO en niet langer 
aan de PDOS of de voorzorgsinstellingen, zoals in het verleden.

203 Voor 2011 werden de bijdragevoeten vastgesteld op 32 % voor pool 1 en 40 % voor pool 2.
204 Voor 2011  worden de ontvangsten van het egalisatiefonds geschat op 54,7  miljoen euro, te 

vermeerderen met het aandeel in de financiële ontvangsten (7,2 miljoen euro) en de middelen uit 
het verleden (circa 20 miljoen euro).

205 Wetsontwerp tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de 
vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van 
de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6  mei 2002  tot oprichting van het fonds 
voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake 
sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen, Parl. St. Kamer, 3 oktober 2011,  
DOC 53 1770/001.
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Daarmee wordt volledig tegemoetgekomen aan de geformuleerde opmerkingen 
van het Rekenhof over de overdracht van bijdragen.

Inzake het gebrek aan controle op de uitgaven van pool 2ter komt het wetsont-
werp tegemoet aan de opmerking van het Rekenhof. In het kader van de gefusi-
oneerde pool worden alle bijdragen voortaan aan de RSZPPO overgemaakt. Om 
de responsabilisering correct te kunnen toepassen, moeten zowel de PDOS als de 
voorzorgsinstellingen de individuele pensioenlast en het aandeel van hun werk-
gevers kenbaar maken. Op die manier wordt het gebrek aan transparantie door 
een compensatie van pensioenbijdragen met pensioenbetalingen uitgesloten. Een 
controle op alle financiële stromen is nodig volgens de administrateur-generaal 
van de RSZPPO. In zijn antwoord vermeldt hij dat die controle bij voorkeur wordt 
geregeld via een koninklijk besluit.

Inzake de toestand van de reserves bevestigt de RSZPPO de opmerkingen van 
het Rekenhof. Overeenkomstig de beslissingen van zijn beheerscomités van 27 juli 
2009 en 13 september 2010 en de vergadering van de interkabinettenwerkgroep 
van 22 september 2010 zullen de verliezen van pool 2 over 2010 en 2011 worden 
gedekt door het egalisatiefonds. Het verlies van pool 1 wordt gedekt door de eigen 
reserves van pool 1. Het werkelijke tekort voor 2011 zal pas bekend zijn bij de af-
sluiting van de rekeningen 2011 van de RSZPPO.

De minister van Pensioenen heeft geantwoord in een brief van 19 september 2011. 
Hij sluit zich aan bij het antwoord van de administrateur-generaal van de RSZPPO.

4 Conclusies en aanbevelingen

De RSZPPO is volledig tegemoet gekomen aan de aanbevelingen die het Rekenhof 
had geformuleerd over de verdeling van de intresten op het overschot van de kin-
derbijslag.

Het Rekenhof stelt vast dat de verliezen van zowel pool 1 als pool 2 voor het jaar 
2010 de opgebouwde reserves van de instelling opnieuw sterk doen afnemen.

De middelen van het egalisatiefonds zullen ontoereikend zijn om het geraamde 
verlies van pool 2 voor 2011  te dekken. Voor 2011 zal de RSZPPO dan ook de 
eigen reserves moeten gebruiken om het geraamde verlies van pool 2 op te van-
gen in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe financieringswijze op 
1 januari 2012.

Met het wetsontwerp tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensi-
oenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke 
besturen en van de lokale politiezones wordt tegemoetgekomen aan de vraag van 
het Rekenhof voor een structurele en duurzame financiering van de pensioenen 
van de lokale besturen. Via een fusie van de pools van het stelsel waarbij de aan-
gesloten besturen een basisbijdrage en een mogelijke responsabiliseringbijdrage 
zijn verschuldigd verwacht de RSZPPO de pensioenuitgaven te financieren zonder 
jaarlijkse verliezen.

De bepalingen van het wetsontwerp komen ook tegemoet aan de opmerkingen van 
het Rekenhof inzake de overdracht van bijdragen van de RVP naar lokale besturen 
en de voorzorgsinstellingen. Het wetsontwerp bepaalt dat de overdrachten vanuit de 
RVP in de toekomst rechtstreeks aan de RSZPPO worden gestort. Op die manier 
verhoogt de controle van de RSZPPO op het geheel van de pensioenbijdragen.

Het Rekenhof zal zowel de nieuwe financieringswijze als de overdracht van bijdra-
gen beoordelen bij een later onderzoek.
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Deel IV

Andere thema’s
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RSZ, RVP en RIZIV: Derde bestuursovereenkomsten - doelstellingen, 
indicatoren en opvolging 

De bestuursovereenkomsten hebben als doel de instellingen van sociale zeker-
heid meer te responsabiliseren om hun beheer doeltreffender te maken. In ruil 
voor meer beheersautonomie moeten ze rekenschap afleggen over de bereikte 
resultaten. Via indicatoren moet daartoe worden aangegeven in hoeverre de doel-
stellingen uit de bestuursovereenkomsten gerealiseerd zijn.

Uit het onderzoek van de doelstellingen van de bestuursovereenkomsten van de 
RSZ, de RVP en het RIZIV blijkt dat ze de principes van de FOD Sociale Zeker-
heid niet altijd in acht nemen. De procedure van een wijzigingsclausule bij de 
overeenkomst is tijdrovend en belemmert de aanpassing van doelstellingen. Het 
Rekenhof stelt voor deze procedure te herzien. Bij de gemeenschappelijke ver-
wachtingen van de regering zijn de ontwikkeling van de interne-auditfunctie en 
van een analytisch boekhoudsysteem in verschillende mate gerealiseerd en wordt 
de efficiëntiemeting nog steeds niet uitgevoerd. Het Rekenhof dringt erop aan dat 
doelmatigheidsindicatoren zouden worden ingesteld.

Het onderzoek heeft aangetoond dat er niet voor alle doelstellingen indicatoren zijn 
en dat de bestaande indicatoren heel uiteenlopend zijn. Het Rekenhof beveelt aan 
de indicatoren voor dezelfde soorten doelstellingen te harmoniseren en ervoor te 
zorgen dat de gebruikte indicatoren beter zijn afgestemd op de doelstellingen van 
de bestuursovereenkomst. De streefwaarden moeten overigens duidelijk worden 
gedefinieerd en de behaalde resultaten moeten systematisch worden vermeld om 
te kunnen beoordelen in hoeverre de doelstellingen werden gerealiseerd.

Het Rekenhof beveelt in verband met de opvolging van de bestuursovereenkom-
sten aan de structuur van de zesmaandelijkse en jaarlijkse verslagen te harmoni-
seren. Het Rekenhof herhaalt tot slot zijn aanbevelingen over de definitie van de rol 
van een regeringscommissaris bij de evaluatie van de bestuursovereenkomsten.

1 Context

1.1 Voorgaande audits

In 2005 heeft het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers een au-
ditverslag bezorgd over de bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen 
van sociale zekerheid (OISZ) 206. Het doel van die audit was na te gaan in hoeverre 
de Staat de processen van uitwerking, opvolging en heronderhandeling van de 
eerste bestuursovereenkomsten met de openbare instellingen van sociale Zeker-
heid (OISZ) in de hand had.

Het Rekenhof had daarbij vastgesteld dat de betrokkenheid van de Staat sterk 
verschilde van de ene overeenkomst tot de andere, maar dat de vastgestelde te-
kortkomingen moesten worden gezien in de context van een leerproces. Het hof 
had ook onderstreept dat de diensten van de FOD Sociale Zekerheid grote inspan-
ningen hebben geleverd om een gedegen opvolging te ontwikkelen. Het had in zijn 
verslag een referentiekader voorgesteld dat de Staat moest helpen een continue 
monitoring te voeren.

206 Rekenhof, De bestuursovereenkomsten van de openbare instellingen van sociale zekerheid – Een 
beheersinstrument voor de Staat, Brussel, maart 2005, 46p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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In 2009 heeft het Rekenhof in het kader van de tweede generatie bestuursover-
eenkomsten207 een opvolgingsaudit gepubliceerd. Die heeft uitgewezen dat het 
proces van het contractmanagement beter werd beheerst dankzij de inspanningen 
van de FOD Sociale Zekerheid en dat de Staat een meer actieve rol speelde bij de 
onderhandeling. Het Rekenhof merkte wel op dat de rol van de regeringscommis-
sarissen bij de evaluatie van de bestuursovereenkomsten onduidelijk bleef. Op het 
vlak van de indicatoren die de OISZ hebben gedefinieerd om de doelstellingen uit 
de bestuursovereenkomsten te evalueren, betreurde het Rekenhof het ontbreken 
van indicatoren van doelmatigheid en ook het ontbreken van “horizontale” indicato-
ren waarmee het beheer van de OISZ onderling kan worden vergeleken.

1.2 Onderzoeksmethode en tegensprekelijke procedure

Deze audit past in de opvolging van de bestuursovereenkomsten van de derde 
generatie. Die zijn in 2010 van kracht geworden voor een periode van drie jaar.

Hij is in hoofdzaak gericht op de analyse van drie instellingen die werden gekozen 
wegens de omvang van hun budget in het systeem van de sociale zekerheid en 
wegens de verschillen tussen hun opdrachten:

•	 de RSZ als instelling die de sociale bijdragen int (begroting van 66.176,9 mil-
joen euro in 2011);

•	 de RVP die de pensioenen beheert en betaalt (begroting van 22.396 miljoen 
euro in 2011);

•	 het RIZIV dat de verplichte verzekering inzake geneeskundige verzorging en 
uitkeringen beheert en controleert (begroting van 35.365 miljoen euro in 2011).

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de doelstellingen werden gedefinieerd en welk 
systeem van indicatoren elke instelling heeft uitgewerkt om de uitvoering van de 
doelstellingen uit de bestuursovereenkomsten op te volgen.

Het onderzoek betrof in hoofdzaak de indicatoren die de bestuursovereenkomsten 
van de derde generatie bevatten en niet de bijkomende indicatoren die in de be-
heersplannen en in de boordtabellen van de drie instellingen werden ontwikkeld. 
Aan die laatste werd wel een beperkte controle gewijd.

Tot slot heeft het Rekenhof de evaluatie geanalyseerd van de realisatie van de 
doelstellingen in de bestuursovereenkomsten van de drie geauditeerde instellin-
gen. Het heeft daarbij ook onderzocht of de rol van de regeringscommissarissen 
geëvolueerd is ten aanzien van de audit van het Rekenhof over de bestuursover-
eenkomsten van de tweede generatie.

Het onderzoek is ter plaatse in de instellingen gevoerd van januari tot juni 2011, in 
samenwerking met de betrokken operationele diensten en de interne-auditcellen, 
als die er waren (RSZ en RVP).

De onderzoeksresultaten werden meegedeeld aan de minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, de minister van Pensioenen en Grote Steden en de OISZ op 
17 augustus 2011. De opmerkingen van de administrateurs-generaal van de RVP 
(25 augustus 2011), het RIZIV (31 augustus 2011), de RSZ (12 september 2011) en 
de minister van Pensioenen en Grote Steden (21 september 2011) zijn in dit artikel 
verwerkt.

207 Rekenhof, “Beheersing door de Staat van de bestuursovereenkomsten met de openbare 
instellingen van sociale zekerheid – opvolgingsaudit”, 166e Boek, Volume I, p. 514-545. Beschikbaar 
op www.rekenhof.be.  
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2 Bepaling van de doelstellingen in de bestuurs-overeenkomsten

2.1 Strategische oriëntaties

De regering definieert de krachtlijnen van zijn sociaal beleid voor elke generatie 
van overeenkomsten (drie jaar).

De regering heeft gemeenschappelijke verwachtingen208 gedefinieerd voor de 
specifieke strategische oriëntaties van de derde reeks bestuursovereenkomsten. 
Ze omvatten de strijd tegen de sociale fraude en de onrechtmatige betalingen, het 
verkrijgen van de EMAS-certificering in het kader van het duurzaam beheer209, de 
invoering van een interne-auditfunctie en van een analytische boekhouding en 
van doelmatigheidsindicatoren in verband met de kosten van een opdracht of een 
prestatie, het streven naar synergieën tussen de OISZ, e-govprojecten, projecten 
voor het beheer van de human resources, een budgettair hoofdstuk, voor te leggen 
statistieken betreffende de Duitstalige Gemeenschap en verschillende algemene 
verwachtingen zoals het naleven van het handvest van de sociaal verzekerde en 
de transparantie van de documenten.

2.2 Richtlijnen van de FOD Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid heeft in samenwerking met het college van OISZ een 
gids uitgewerkt voor het onderhandelen over de bestuursovereenkomsten van de 
derde generatie tussen de instellingen en de federale Staat210.

De richtlijnen bepalen dat de doelstellingen de volgende principes in acht moeten 
nemen:

•	 de doelstellingen moeten juridisch correct, duidelijk en ondubbelzinnig zijn;

•	 de doelstellingen dragen bij tot de verwezenlijking van de strategische op-
dracht waarmee ze verband houden;

•	 de doelstellingen omvatten een duidelijke en gedetailleerde beschrijving van 
het resultaat dat de OISZ of de Staat wenst te bereiken;

•	 de doelstellingen moeten SMART zijn, dat wil zeggen:

— specifiek: de doelstellingen moeten duidelijk en ondubbelzinnig zijn;
— meetbaar: de verwezenlijking van de doelstellingen moet op duidelijke en 

ondubbelzinnige wijze kunnen worden geverifieerd;
— aanvaardbaar: de doelstellingen moeten zo gedefinieerd zijn dat ze niet 

onrealiseerbaar of te gemakkelijk te realiseren zijn;
— realistisch: de doelstellingen moeten passen binnen een coherente strate-

gie die vooraf gedefinieerd is (in casu het beleid van responsabilisering);
— tijdgebonden: de doelstellingen moeten tegen een afgesproken vervaldag 

bereikt worden.

208 Beleidscel van de minister van Sociale Zaken – Nota aan de ministerraad van 16 december 2009.
209 EMAS staat voor Eco - Management and Audit Scheme (Systeem voor milieubeheer en milieu-

audit). Aan de hand van het EMAS-reglement kan elke onderneming, groep of organisatie 
zijn milieuprestaties evalueren en verbeteren en er verslag over uitbrengen in een erkend, 
gestandaardiseerd en geloofwaardig systeem voor milieubeheer.

210 Directie-generaal Beleidsondersteuning – FOD Sociale Zekerheid / College van OISZ: Guide 
pour la négociation des contrats d’administration de 3ème génération entre les institutions 
publiques de sécurité sociale et l’État fédéral, januari 2009.
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2.3 Doelstellingen opgenomen in de bestuursovereenkomsten 2010-2012

2.3.1 Structuur en aard van de doelstellingen

Naast de verbintenissen van de Staat en de algemene gezamenlijke verbintenis-
sen van de twee partijen heeft elke instelling specifieke doelstellingen. Die ver-
schillen van de ene OISZ tot de andere, met uitzondering van de doelstellingen die 
samenhangen met de verwachtingen van de regering.

De RSZ heeft een transversale visie op zijn activiteiten ontwikkeld en acht “activi-
teitspolen” geïdentificeerd. Zijn activiteiten worden in drie grote onderdelen voor-
gesteld: de basisopdrachten211, de projecten en de acties. De ontwikkeling van 
nieuwe instrumenten voor de opvolging van het beheer en de invoering van stra-
tegische enquêtes zijn opgenomen onder het deel “acties”. De bestuursovereen-
komst van de RSZ omvat 116 doelstellingen in verband met de basisopdrachten en 
20 doelstellingen in verband met acties en projecten.

Bij de RVP hebben de specifieke doelstellingen zowel betrekking op de output 
naar de burger als op de interne werking. De overeenkomst van de RVP bevat 
44 door de instelling te realiseren doelstellingen: twintig doelstellingen gericht op 
het extern perspectief (relaties met de burger), tien doelstellingen gericht op het in-
tern perspectief (interne werking), tien doelstellingen gericht op het leer- en groei-
perspectief (personeel) en vier doelstellingen gericht op het verzekeren van een 
kwaliteitsvolle en onderbouwde beleids- en beheersinformatie.

De bestuursovereenkomst van het RIZIV bevat de tien strategische externe domei-
nen bepaald in het strategisch plan 2010-2015212 en de zeven interne strategische 
domeinen zijn opgenomen in zijn bestuursovereenkomst 2010-2012. Ze omvat 
49 doelstellingen213: 39 doelstellingen die vertaald zijn in 88 precieze verbintenis-
sen, behoren tot de externe strategie van het RIZIV, terwijl 10 doelstellingen de in-
terne strategie betreffen. Ze betreft voorts 3 andere projecten die waren ingeschre-
ven in de wijzigingsclausule 2009 bij de bestuursovereenkomst 2006-2009 en die 
op 31 december 2009 nog niet gerealiseerd waren.

De bestuursovereenkomst van het RIZIV is atypisch. De meerderheid van de ver-
bintenissen betreft immers projecten die moeten worden uitgevoerd in het kader 
van de externe strategie van het RIZIV teneinde vooruit te lopen op ontwikkelingen 
in de sector ziekte-invaliditeit.

2.3.2 Kwaliteit van de eigen doelstellingen

De doelstellingen in de bestuursovereenkomsten zijn niet altijd volgens de SMART-
criteria gedefinieerd. Wat de “aanvaardbaarheid” (haalbaarheid) van de doelstel-
lingen betreft, zijn weinig doelstellingen echte uitdagingen.

De RVP bevestigt dat zijn doelstellingen niet altijd SMART werden gedefinieerd, 
maar onderstreept dat het soms moeilijk is die criteria in acht te nemen als het om 
projecten gaat.

211 De basisopdrachten betreffen het identificeren, registreren en controleren van de aangiften, het 
naleven van de geldende regels, de strijd tegen de sociale fraude, de inning van de bijdragen, 
de financiering van het stelsel, de dienstverlening aan het publiek, aan ondernemingen en aan 
externe partners.

212 Deze domeinen dekken de voortdurende verbetering van de toegang tot de zorg, het stimuleren 
van vernieuwende benaderingen in het domein van de gezondheidszorg, het gebruik van de 
mogelijkheden geboden door eHealth, enz.

213 Artikelen 11 tot 51 van de bestuursovereenkomst van het RIZIV, waaronder negen doelstellingen 
voor artikel 50.
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Wat de RSZ betreft, blijkt uit de analyse van de indicatoren door de interne audit 
(cf. punt 3.4) dat een groot deel van de doelstellingen al in 2010 was gerealiseerd. 
De RSZ heeft zelf nagenoeg alle doelstellingen vastgelegd. Het was niet altijd 
mogelijk zijn gesprekspartners (bijvoorbeeld de sociale gesprekspartners) tijdig 
te raadplegen om de doelstellingen te definiëren. Dat kan worden verklaard door 
het stroeve onderhandelingsproces, maar daarnaast ook door het tijdschema. 
De verwachtingen van de Staat werden immers in juni 2009 meegedeeld en de 
begrotingen 2010 werden pas vastgelegd in de ministerraden van 16 oktober en 
27 november 2009.

Bij het RIZIV moesten 50 van de 88 verbintenissen inzake externe strategie wor-
den gerealiseerd in 2010. 41 verbintenissen werden binnen de vastgelegde termij-
nen gerealiseerd. Bij de niet-gerealiseerde doelstellingen zijn echter 7 doelstellin-
gen geblokkeerd214 omdat hiervoor een wet moet worden aangepast of personeel 
moet worden aangeworven, wat door de regering in lopende zaken niet mogelijk 
is. Voor andere doelstellingen die niet werden gehaald, wordt voorgesteld ze te 
herformuleren.

Wat de RVP betreft, preciseert de bestuursovereenkomst nog steeds niet gepre-
ciseerd hoe moet worden bepaald of de doelstelling gehaald is. Uit het opvol-
gingsverslag blijkt dat een groot deel van de verbintenissen echter in 2010 werd 
gerealiseerd.

In de definitie van sommige doelstellingen ontbreekt ook de realisatiedatum van 
de doelstellingen. Bij het RIZIV zijn nochtans alle doelstellingen inzake externe 
strategie in de tijd gedefinieerd.

Heel wat doelstellingen zijn evenmin voldoende precies om meetbaar te zijn.

2.3.3 Integratie van de politieke oriëntaties in de doelstellingen

De derde bestuursovereenkomsten van de geauditeerde OISZ vermelden de ver-
wachtingen die de Staat heeft geformuleerd. Aangezien de onderhandelingen 
individueel worden gevoerd, zijn die verwachtingen in elk van de bestuursover-
eenkomsten van de OISZ terug te vinden op basis van hun specifieke situatie. De 
doelstellingen die voor alle OISZ gelden en die in de bestuursovereenkomsten zijn 
ingeschreven, zijn dus niet eenvormig. Ze kunnen overigens niet volgens SMART-
criteria worden geëvalueerd, voornamelijk omdat ze niet voldoende specifiek, 
meetbaar of in de tijd gedefinieerd zijn.

Het Rekenhof heeft vier gemeenschappelijke doelstellingen onderzocht en is in 
het bijzonder ingegaan op de drie domeinen waarin het bij de audits van de vroe-
gere bestuursovereenkomsten tekortkomingen had vastgesteld: de interne audit, 
de analytische boekhouding en de doelmatigheidsindicatoren 215. Die elementen 
zijn essentieel om de kwaliteit van de bestuursovereenkomst te verzekeren en om 
te bepalen welke middelen nodig zijn om ze te realiseren. Het Rekenhof heeft ook 
de ontwikkelingen op het vlak van de human resources onderzocht.

214 Cf. verslag van de regeringscommissaris over de jaarlijkse opvolging van de bestuursovereenkomst: 
art. 22 – Referentiebestanden: ontwikkeling en beheer, art. 23 – My CareNet, art. 26 – Stimuleren 
van de toegankelijkheid, art. 30 – Hervorming van de sector implantaten, art. 32 – Zorgvernieuwing 
in de ouderenzorg, art. 34 – Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten, art. 51- Duurzame ontwikkeling

215 Rekenhof, verslag van maart 2005 en “Beheersing door de Staat van de bestuursovereenkomsten 
met de openbare instellingen van sociale zekerheid – opvolgingsaudit”, 166e Boek, Volume I,  
p. 514-545. Beschikbaar op www.rekenhof.be.



Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011 123

Interne audit

Door middel van de interne audit kan de kwaliteit van de interne controles binnen 
de OISZ en de betrouwbaarheid van de informatie worden nagegaan.

De RVP en de RSZ beschikken al sinds respectievelijk 2001 en 2006 over een 
interne-auditfunctie. De bestuursovereenkomst van de RVP verwijst expliciet naar 
de opdrachten van de interne audit: de kwaliteit van de interne controle evalueren, 
de indicatoren evalueren die werden gedefinieerd om de operationele doelstel-
lingen op te volgen en aanbevelingen formuleren voor een betere werking van het 
internecontrolesysteem. De RSZ verbindt zich ertoe de interne audit te ontwik-
kelen om zo de geldigheid en conformiteit van de gegevens uit zijn bestuursover-
eenkomst te garanderen. Het RIZIV van zijn kant heeft als doelstelling een interne-
auditdepartement op te richten tegen eind 2012. Het heeft meegewerkt aan de 
redactie van twee handvesten die op initiatief van het college van de OISZ werden 
uitgewerkt. Het eerste heeft betrekking op de interne-auditfunctie bij de OISZ. Het 
tweede heeft betrekking op de oprichting van een gezamenlijk auditcomité voor de 
OISZ216. Het algemeen beheercomité van het RIZIV moet zich uitspreken over de 
goedkeuring van die twee handvesten.

Analytische boekhouding

De analytische boekhouding is een instrument voor het berekenen van de werke-
lijke kosten van elke activiteit of elk project. Ze zal een grondslag vormen om te 
bepalen welke middelen de OISZ nodig hebben om hun opdrachten te vervullen. 
Ze zal ook helpen bij het uitwerken van relevante doelmatigheidsindicatoren. In de 
bestuursovereenkomsten wordt bepaald dat de FOD Budget en Beheerscontrole 
methodologische steun moet verlenen aan de OISZ om een performant systeem 
van analytische boekhouding uit te werken. Daar is echter nog geen concreet ge-
volg aan gegeven. Elke OISZ ontwikkelt dus haar eigen systeem, dat zich momen-
teel bij de drie OISZ in verschillende stadia van ontwikkeling bevindt.

Toen de audit werd uitgevoerd, was de RSZ bezig met het invoeren van een sys-
teem van analytische boekhouding. De instelling heeft geopteerd voor een com-
binatie van de methodes full costing (volledige kosten) en activity based costing 
(ABC, kosten van elke activiteit)217. Ze verwachtte dat de valideringstests tegen 
het einde van 2011 voltooid zouden zijn. In 2012 zal een volledig boekjaar voor de 
gehele RSZ binnen het nieuwe systeem worden uitgevoerd.

De RVP beschikt over een analytische boekhouding waarmee een kostprijs per 
basisopdracht en per kantoor kan worden berekend. Volgens de leiding van de 
RVP is het doel van de analytische boekhouding de evolutie van de kosten te me-
ten en niet de efficiëntie van de verschillende gewestelijke kantoren met elkaar te 
vergelijken. Een dergelijke vergelijking zou niet opportuun zijn. Elk kantoor heeft 
immers een eigen doelpubliek (bv. grensarbeiders, zeevarenden…), waardoor de 
tijdsbesteding per dossier en per taak sterk uiteenlopend kan zijn. Op basis van de 

216 Zie het artikel “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ (vervolgartikel)” in deel IV 
van dit Boek.

217 De klassieke methodes van de analytische boekhouding hebben voornamelijk tot doel de 
kostprijs te bepalen van diensten of gefabriceerde producten. De methode full costing (volledige 
kosten) segmenteert een onderneming of organisatie in willekeurig bepaalde kostencentra. Het 
model van de activity based costing (ABC) meet de kostprijs door na te gaan welke middelen 
de bedrijfsprocessen van de onderneming opslorpen. Met de ABC-methode kan met andere 
woorden een kostenanalyse van elke activiteit worden gemaakt (en niet meer van een functie, 
een dienst of een boekhoudkundige sectie). Bovendien kan men aan de hand van die methode 
nagaan hoeveel elk proces bijdraagt tot de waarde van de onderneming of tot de opdrachten van 
een organisatie.
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resultaten start het management projecten op die de efficiëntie in al zijn diensten 
moet verbeteren..

Bij het RIZIV biedt de nieuwe analytische boekhouding die op 1 januari 2009 werd 
ingevoerd, de mogelijkheid de analytische kosten in verband met de verschillende 
diensten te analyseren en er een beheersinstrument van te maken. Op basis van 
de gegevens van 2009 werd een eerste jaarverslag aan het directiecomité voorge-
legd, dat samengevoegde gegevens per dienst en per directie geeft.

In het kader van de bestuursovereenkomst 2010-2012 heeft het RIZIV een con-
creet project voorgesteld op het vlak van analytische boekhouding: het zou een 
extra dimensie omschrijven om zo te evolueren naar een ABC-model. Op die ma-
nier zal het RIZIV de kosten van een bepaald proces kunnen becijferen, maar 
ook de kostprijs van een project. Tegen eind 2011 zullen twee activiteiten bij wijze 
van proef worden onderworpen aan een methodologische test inzake kostbereke-
ning218. Door de resultaten van die twee tests te analyseren, zal duidelijk worden 
welke elementen relevant zijn voor ABC en hoe die gegevens vergaard kunnen 
worden.

Efficiëntie-indicatoren

Wat de efficiëntie-indicatoren betreft, wenste de beleidscel van de FOD Budget en 
Beheerscontrole dat een systeem voor het meten van de doelmatigheid ontwikkeld 
zou worden dat in een eerste fase als een indicator van de doelmatigheid zou zijn 
opgevat, zoals de berekening van de kosten per dossier. De evolutie daarvan zou 
worden vergeleken met een welbepaalde referentieperiode. Het was de bedoe-
ling de OISZ jaar na jaar naar een meer performant beheer te doen evolueren. 
De OISZ waren terughoudend, o.m. omdat ze vreesden dat de waarde van die 
indicatoren tussen de OISZ onderling vergeleken zou worden. Daardoor werden 
alle voorstellen over efficiëntie geweerd en zijn in de derde bestuursovereenkom-
sten geen doelmatigheidsindicatoren opgenomen. Het RIZIV plant wel dergelijke 
voorstellen uit te werken tegen eind 2012. De RSZ benadrukt dan weer dat de de 
opdrachten van en gebruikte concepten bij de OISZ zo sterk verschillen dat het 
moeilijk wordt vergelijkbare efficiëntie-indicatoren op te stellen.

Humanresourcesbeheer

Voor het humanresourcesbeheer tot slot vermeldt elk van de bestuursovereen-
komsten de Service Level Agreements (SLA) die op initiatief van de Staat moeten 
worden gesloten tussen de OISZ en Selor. Die overeenkomsten streven vier doel-
stellingen na: de instellingen bij het organiseren van aanwervingen responsabilise-
ren, de samenwerking met Selor optimaliseren door te bepalen dat de OISZ in de 
Board of Stakeholders (adviesinstelling) zullen worden vertegenwoordigd, geza-
menlijke selecties voor alle of bepaalde instellingen organiseren, de toekomstige 
aanwervingen beheren rekening houdend met de problemen die verband houden 
met de leeftijdspiramide bij elke OISZ. De OISZ hebben overigens meegewerkt 
aan het project FED20 dat de FOD Personeel en Organisatie heeft opgestart om 
de indicatoren betreffende het humanresourcesbeheer op te volgen. In het kader 
daarvan ontvangt de FOD elk trimester gegevens.

218 Het gaat om het beheer van de aanvragen van invaliditeitspensioenen op internationaal vlak en 
om de informatie die verstrekt wordt aan de zorgverleners en de interne communicatie van de 
DGEC-Infobox (Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle).
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2.3.4 Aanpasbaarheid van de doelstellingen in de loop van de overeenkomst

De doelstellingen van de bestuursovereenkomsten moeten het sociaal beleid vol-
gen. Ze moeten bijgevolg kunnen worden aangepast vóór het einde van de peri-
ode van drie jaar om te zorgen voor samenhang met de politieke oriëntaties. De 
procedure om een wijzigingsclausule toe te voegen is echter tijdrovend en niet 
flexibel. De conclusies van de werkgroep die deze procedure moet herzien (waar-
voor het dossier bij de ministerraad moet passeren) hebben tot geen concrete 
resultaten geleid.

Er werd geen enkele wijzigingsclausule toegevoegd aan de derde bestuursover-
eenkomsten van de bij de audit betrokken OISZ, hoewel ze nadenken over het 
herformuleren van de doelstellingen en over de nieuwe acties die moeten worden 
ondernomen.

Het feit dat de onderhandelingen over de volgende overeenkomsten beginnen als 
de lopende overeenkomst twee jaar bestaat, zet de OISZ er overigens niet toe aan 
om een procedure voor een wijzigingsclausule te starten.

Het algemeen beheerscomité van het RIZIV is bijvoorbeeld van oordeel dat ver-
schillende doelstellingen van de derde bestuursovereenkomst moeten worden ge-
herformuleerd219. In plaats van een wijzigingsclausule op te stellen heeft het RIZIV 
voorgesteld met die herformuleringen rekening te houden in zijn zesmaandelijkse 
opvolgingsverslagen.

Daarenboven vermeldt de bestuursovereenkomst van het RIZIV niet alle te realiseren 
projecten. Zo vermeldt het operationeel plan 2010-2012 van het RIZIV 303 projecten 
(met inbegrip van die uit de bestuursovereenkomst). De meerderheid van de pro-
jecten die niet in de bestuursovereenkomst vermeld staan, zijn verplicht (ze vloeien 
voort uit een nieuwe of aangepaste reglementering, zijn het gevolg van beslissingen 
van een formeel orgaan van het RIZIV of ressorteren uit een akkoord met een ex-
tern overheidsorgaan). Daar de middelen beperkt zijn, treden die projecten soms in 
concurrentie met elkaar en moeten de prioriteiten worden herzien. De regering heeft 
bovendien maatregelen voor de begroting 2011 genomen die een impact hebben op 
de activiteiten van het RIZIV220. Die maatregelen zijn eveneens argumenten om een 
wijzigingsclausule bij de bestuursovereenkomst op te stellen.

Daar de eerste en tweede bestuursovereenkomsten met een jaar werden verlengd, 
is het Rekenhof van oordeel dat zou moeten worden onderzocht of de looptijd van 
drie jaar lang genoeg is om de doelstellingen te kunnen realiseren en tegelijk over 
de volgende overeenkomsten te onderhandelen.

3 Bepalen van indicatoren

3.1 Soorten indicatoren

Indicatoren zijn het noodzakelijke meetinstrument om de verwezenlijking van de 
doelstellingen te kunnen evalueren. Als die doelstellingen op eenvormige wijze 
geformuleerd zijn en de SMART-principes naleven die de FOD Sociale Zekerheid 
in zijn richtlijnen naar voren heeft geschoven, wordt het eenvoudiger om meer 
adequate indicatoren op te stellen.

219 Artikel 19 – Statische studies op basis van de ledentallen (verbintenis 2), artikel 21 – eHealthbox 
(verbintenissen 2 en 3), art .47– Observatorium voor de Patiëntenmobiliteit (verbintenis 1).

220 Parl. St. Kamer, 15 april 2011, DOC 53 1346/001 , Begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor 
het begrotingsjaar 2011, Algemene toelichting – bepalingen in verband met de werkhervatting 
door uitkeringsgerechtigden en de installatie van disability managers.
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Het Rekenhof had in zijn verslag van maart 2005 verschillende soorten indicatoren 
gedefinieerd: indicatoren van middelen, van activiteiten of productie, van kwaliteit, 
van doelmatigheid, van doeltreffendheid en tot slot omgevingsindicatoren.

3.2 Indicatoren in de overeenkomsten

De RSZ gebruikt voornamelijk doeltreffendheidsindicatoren om de verwezenlijking 
van zijn activiteiten op te volgen. Ze geven een beeld van de performantie van de 
activiteit, zelfs als hierbij verschillende directies betrokken zijn. De directies en 
diensten kunnen overigens andere indicatoren uitwerken om hun eigen presta-
ties te analyseren. De indicatoren die de RSZ gedefinieerd heeft, zijn aantallen, 
percentages, gemiddelden, bedragen, of de vermelding of sommige activiteiten 
gerealiseerd zijn of niet (ja/neen).

De RVP neemt in zijn bestuursovereenkomst twee soorten indicatoren op: activi-
teitenindicatoren en kwaliteitsindicatoren. De activiteitenindicatoren worden uitge-
drukt in aantallen (bv. het aantal attesten dat binnen vijf dagen is verstuurd) terwijl 
de kwaliteitsindicatoren worden uitgedrukt in percentages (bv. het percentage te-
lefonisch verstrekte antwoorden).

De door het RIZIV gedefinieerde indicatoren zijn activiteits- of productie-indica-
toren, kwaliteits- en doeltreffendheidsindicatoren. Het gaat in casu om aantallen 
(bezoeken van de internetsite, fouten in dossiers, begunstigden, dagen...), per-
centages (van verwerking van dossiers, van begunstigden...) en de vermelding of 
sommige activiteiten al dan niet zijn gerealiseerd.

3.3 Aantal indicatoren in het licht van de doelstellingen

De RSZ heeft voor elke doelstelling die aan de basisopdrachten is gekoppeld, 
een indicator gedefinieerd. Van de 116 indicatoren hebben er 71 betrekking op de 
interne werking en zijn de overige 45 indicatoren toegespitst op de klanten.

In de bestuursovereenkomst van de RVP werden slechts voor tien doelstellingen 
meetbare indicatoren opgesteld. Voor de overige doelstellingen werden geen in-
dicatoren opgenomen en werd niet aangegeven hoe zal worden vastgesteld of 
deze doelstelling (in voldoende mate) gerealiseerd is. De RVP geeft, zo objectief 
mogelijk, de vooruitgang van de projecten weer aan de hand van uitvoerige be-
schrijvingen van de ondernomen acties en de resultaten. Voor een aantal doelstel-
lingen, gericht op intern perspectief, maakt de RVP gebruik van indicatoren die op 
federaal niveau werden gedefinieerd, o.m. door de FOD Personeel en Organisatie 
voor het meten van het welzijn van het personeel, de interne mobiliteit, de compe-
tentieontwikkeling en de personeelsbehoeften.

Het RIZIV heeft slechts voor twaalf van de doelstellingen van de drie opeenvol-
gende bestuursovereenkomsten een individuele boordtabel opgesteld221. Al die 
boordtabellen zijn opgenomen in de zesmaandelijkse en jaarlijkse opvolgingsver-
slagen. Het is niet duidelijk waarom het RIZIV enkel voor bepaalde doelstellingen 
indicatoren definieert. Het RIZIV is echter afhankelijk van de verzekeringsinstellin-
gen, waarmee het in overleg een deel van de indicatoren bepaalt en bij wie het de 
gegevens moet opvragen voor de berekening ervan. Het is overigens evident dat 
voor veel projecten geen operationele indicatoren meer hoeven te worden gebruikt 

221 Tien hebben betrekking op verbintenissen van de tweede bestuursovereenkomst (2006-2008 en 
wijzigingsclausule 2009) en twee op de derde bestuursovereenkomst (2010-2012).
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zodra ze gerealiseerd zijn222. Het RIZIV vermeldt op zo objectief mogelijke wijze 
hoever het staat met de projecten aan de hand van een samenvattende tabel die 
de acties en verbintenissen van de lopende bestuursovereenkomst vermeldt en de 
deadline van die verbintenissen. Het geeft ook aan of de actie tijdig of te laat werd 
gerealiseerd. Het geeft een overzicht van de verbintenissen die niet tijdig werden 
nagekomen en vermeldt ook of de factoren van de vertraging intern of extern zijn. 
Het RIZIV stelt ook gedetailleerde beschrijvingen op van de ondernomen acties en 
van de resultaten.

3.4 Kwaliteit van de indicatoren

Voor de RSZ verwijst het Rekenhof naar de audit van de indicatoren van de be-
stuursovereenkomst die de interne audit van de RSZ heeft uitgevoerd en waarvan 
de resultaten in juni 2011 aan het hof werden meegedeeld. In de conclusies van 
die audit worden de volgende elementen vermeld:

•	 In de becijfering van de indicatoren werd geen enkele significante fout vast-
gesteld.

•	 De indicatoren geven een evenwichtig beeld van de basisopdrachten van de 
RSZ.

•	 Er werd een norm in cijfers (streefwaarde) gedefinieerd voor 51 van de 116 in-
dicatoren in verband met de basisopdrachten; 43  halen de streefwaarde in 
2010.

Uit de interne audit blijkt echter ook dat sommige indicatoren, normen en streef-
waarden niet voldoende nauwkeurig zijn gedefinieerd.

De RSZ geeft aan dat er nog marge voor verbetering is: de norm was inderdaad 
niet bereikt voor acht indicatoren en twaalf indicatoren zijn nog niet meetbaar.

Het Rekenhof heeft overigens vastgesteld dat de opvolgingsdocumenten van de 
RSZ voor sommige indicatoren een andere definitie gebruiken dan de bestuurs-
overeenkomst. De RSZ preciseert daarbij dat hij door die aanpassingen meer per-
tinente, precieze en gedetailleerde informatie kan meedelen in zijn opvolgingsver-
slagen.

De RVP maakte in haar opeenvolgende bestuursovereenkomsten gebruik van 
de bestaande indicatoren en de beschikbare informatie binnen de instelling. Die 
indicatoren werden echter niet ter discussie gesteld. De RVP wil daarom bij de 
opmaak van de volgende bestuursovereenkomst de bestaande indicatoren nader 
bekijken en nagaan of ze effectief meten wat ze eigenlijk moeten meten.

De normen die bij de vastgelegde indicatoren horen, worden niet altijd vermeld in 
de bestuursovereenkomst van de RVP223. Ze worden daarenboven in de nieuwe 
bestuursovereenkomst niet altijd bijgesteld, hoewel ze al in de vorige bestuurs-
overeenkomst behaald waren. De RVP wijst erop dat sommige normen (bijvoor-
beeld in verband met de toewijzingsdienst) niet werden aangepast, in overleg met 
de toezichthoudende overheid, omdat de wijzigingen die worden veroorzaakt door 
de veranderingen in de wetgeving en de invoering van vernieuwingsprojecten de 

222 Er kan bijvoorbeeld worden verwezen naar artikel 47  over het Observatorium voor de 
Patiëntenmobiliteit, waarvan de doelstellingen zijn de oprichting van dat Observatorium voor te 
bereiden, zowel op juridisch als op organisatorisch en administratief vlak (uitwerken van een 
ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 4 juni 2007 met het oog op de 
bevordering van de patiëntenmobiliteit).  

223 Dit is o.m. het geval voor volgende doelstellingen: het aantal attesten uit te reiken binnen vijf 
werkdagen en het versturen van een automatische raming in het jaar waarin de werknemer de 
leeftijd van 55 jaar bereikt heeft.
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nodige tijd vergen om de werking van de instelling aan te passen, o.m. de invoering 
van het uniek elektronisch dossier.

De indicator verstrekt niet altijd de juiste informatie over de te behalen doelstelling. 
Voor de attesten die binnen vijf werkdagen moeten worden uitgereikt, berekent de 
RVP het percentage bijvoorbeeld op het totale aantal uitgereikte attesten en niet 
op het totale aantal aangevraagde attesten.

Bij het RIZIV vermelden de bestaande individuele boordtabellen niet systematisch 
de streefwaarde per indicator. De werkelijke waarde van de indicator kan zodoen-
de niet worden vergeleken met de verwachte waarde, zodat niet kan worden be-
oordeeld in hoeverre de doelstelling werd gerealiseerd.

Bepaalde boordtabellen vermelden overigens of de actie geslaagd is of niet (OK 
of NOK) maar geven niet op wat het verwachte resultaat is of welke waarde gere-
aliseerd werd, waardoor ook niet echt duidelijk wordt welk kwaliteitsniveau de on-
derliggende doelstelling moet halen. Het halen van de streefwaarde kan nul fouten 
betekenen of een aantal fouten dat wordt getolereerd.

4 Evaluatie van de verwezenlijking van de doelstellingen van de be-
stuursovereenkomst

De manier waarop de OISZ en de Staat de bestuursovereenkomst uitvoeren, moet 
elk jaar opnieuw worden geëvalueerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen224. 
Die evaluatie gebeurt via overleg tussen de regeringscommissarissen, het be-
heersorgaan van de OISZ en de persoon die belast is met het dagelijks beheer 
van de OISZ. Zij stellen een gemotiveerd en tegensprekelijk verslag op over de 
resultaten van dat overleg, waarin de verschillende standpunten worden vermeld 
over de zaken waarover geen akkoord werd bereikt.

4.1 Evaluatie door de OISZ

4.1.1 Frequentie van de verslagen

De bestuursovereenkomsten van elke geauditeerde instelling verwijzen naar bo-
vengenoemde wettelijke bepalingen.

Bij de geauditeerde OISZ is er een driemaandelijkse opvolging van de indicatoren. 
Het beheerscomité en de regeringscommissarissen ontvangen tussentijdse, half-
jaarlijkse verslagen over hoever het staat met de verwezenlijking van de bestuurs-
overeenkomst.

4.1.2 Reikwijdte van de evaluatieverslagen

De evaluatieverslagen geven enerzijds een samenvatting van de uitvoering van 
de doelstellingen en anderzijds gedetailleerde informatie over de stand van zaken 
per doelstelling.

Het Rekenhof stelt vast dat de vorm en de inhoud van de verslagen variëren van de 
ene OISZ tot de andere. Ze zijn onvolledig: het deel over de verbintenissen van de 
federale Staat en het deel over de algemene, gemeenschappelijke verbintenissen, 
worden niet becommentarieerd. Bovendien komen niet alle in de bestuursovereen-
komst opgenomen doelstellingen aan bod in de samenvattende tabellen.

224 Artikel 8, § 3, van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid.
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Bij de RVP is uit de verslagen niet duidelijk op te maken in hoeverre de doelstel-
lingen waaraan geen meetbare indicator is gekoppeld, voor de instelling als ver-
wezenlijkt worden beschouwd.

Het evaluatieverslag over de bestuursovereenkomst verschaft bovendien geen in-
formatie over de kostprijs van een project225 en geeft geen uitsluitsel over de vraag 
of het bijbehorende initiële budget gerespecteerd werd.

De verslagen gaan, tot slot, wel in op de redenen waarom een doelstelling niet 
werd bereikt en ze vermelden bepaalde aandachtspunten, maar de corrigerende 
maatregelen worden niet altijd gepreciseerd (behalve in het evaluatieverslag van 
de RSZ).

De administrateur-generaal van het RIZIV benadrukt dat het RIZIV zoveel mogelijk 
in zijn jaarlijkse en halfjaarlijkse verslagen probeert aan te geven hoe de vertragin-
gen en problemen worden beheerd. Daarnaast wordt op verzoek van de regerings-
commissaris in het algemeen beheerscomité vaak bijkomende uitleg gegeven over 
die corrigerende maatregelen.

4.2 Evaluatie door de regeringscommissarissen

De ministers worden bij elke OISZ vertegenwoordigd door een regeringscom-
missaris “toezicht” en door een regeringscommissaris “begroting”. Het koninklijk 
besluit van 14  november 2001226 bepaalt dat een samenwerkingsprotocol moet 
worden gesloten tussen de OISZ en hun regeringscommissarissen. Dat protocol 
bepaalt welke informatie en welke verslagen de OISZ moeten bezorgen en hoe 
vaak dat moet gebeuren. Het bepaalt ook welke informatie de regeringscommis-
saris moet verstrekken als vertegenwoordiger van de minister en het regelt de 
bilaterale contacten.

Het RIZIV en de RSZ hebben zo’n protocol gesloten in 2006.

Wat de RVP betreft, had de minister van Pensioenen en Grote Steden verzekerd 
dat er voor de derde bestuursovereenkomst zo snel mogelijk een samenwer-
kingsprotocol zou worden gesloten met de huidige regeringscommissarissen227. 
Het protocol dat de RVP in 2002 had gesloten, liep af bij het einde van de eerste 
bestuursovereenkomst maar is stilzwijgend verlengd. De huidige regeringscom-
missarissen zijn echter niet op de hoogte van dit protocol. Zij baseren hun versla-
gen uitsluitend op de halfjaarlijkse rapporten (de zogeheten Darwin-rapporten).

In zijn antwoord meldt de minister van Pensioenen en Grote Steden dat hij aan 
zijn regeringscommissaris en aan de administrateur-generaal van de RVP heeft 
gevraagd om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk het bestaande stilzwij-
gend verlengde samenwerkingsprotocol van 23 oktober 2002 tussen hen en de re-
geringscommissaris voor Begroting te herbekijken en indien nodig aan te passen.

225 De RVP voegt bij zijn ontwerpbegroting inzake beheersuitgaven echter een gedetailleerd 
overzicht van de bijkomende middelen die nodig zijn als gevolg van nieuwe opdrachten die 
aan de RVP werden toevertrouwd. De instelling raamt die noden op basis van de werkelijke 
kosten van vroegere, vergelijkbare projecten, maar die berekening werd niet voorgelegd aan 
het Rekenhof. De budgetten die nodig zijn worden eenvormig gespreid over de drie jaar van de 
bestuursovereenkomst. 

226 Koninklijk besluit van 14  november 2001  tot regeling van de benoemingsvoorwaarden en de 
uitoefening van de opdracht van de regeringscommissarissen bij de openbare instellingen van 
sociale zekerheid.

227 Zie Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 544. 
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Het Rekenhof vestigt de aandacht op de volgende elementen:

•	 Elke commissaris focust zich voornamelijk op de aspecten die hem het meest 
belangrijk lijken, zoals de uitwerking van het personeelsplan, de overheidsop-
drachten, de administratieve akten, de begroting enz.

•	 De FOD Sociale Zekerheid zou de rol van de regeringscommissarissen willen 
uniformeren. Daartoe werd een forum van de commissarissen van de begro-
ting opgericht, dat gemiddeld om de zes maanden vergadert. Bij de commis-
sarissen bestaat er echter geen eensgezindheid over dat initiatief.

•	 Sommige commissarissen verkiezen te werken op basis van een eenvormig 
rapportmodel terwijl anderen een eigen aanpak prefereren. Nog anderen zijn 
van oordeel dat ze zich niet mogen mengen in het beheer van de instellingen 
die ze controleren.

4.3 Evaluatie door de FOD Sociale Zekerheid

Tegen juni 2012, dat is nog vóór de bestuursovereenkomsten aflopen, zal de FOD 
Sociale Zekerheid de derde generatie evalueren op basis van principes die aan 
het college van de OISZ werden voorgelegd. De FOD zal de indicatoren bekijken 
vanuit het oogpunt van een buitenstaander en zal een oordeel vellen over de mate 
waarin de in de bestuursovereenkomst opgenomen doelstellingen werden verwe-
zenlijkt en over de bijbehorende rapportering.

Gelet op de planning van de procedure, zal de FOD zijn analyse echter moeten 
baseren op tussentijdse resultaten en zullen de conclusies gebaseerd zijn op on-
volledige gegevens, wat de OISZ betreuren.

5 Conclusies en aanbevelingen

De onderstaande bevindingen hebben uitsluitend betrekking op de drie bij het on-
derzoek betrokken OISZ, namelijk de RSZ, de RVP en het RIZIV.

5.1 Doelstellingen van de bestuursovereenkomst

De drie geauditeerde OISZ hebben veelal zelf de doelstellingen gedefinieerd in 
hun bestuursovereenkomsten. De structuur verschilt naargelang van de instelling, 
maar de doelstellingen beogen zowel externe aspecten (opdrachten) als interne 
aspecten (werking).

Het onderzoek van de doelstellingen in de derde bestuursovereenkomsten toont 
aan dat de SMART-criteria in de handleiding van de FOD Sociale Zekerheid niet 
altijd worden nageleefd. De doelstellingen moeten zo gedefinieerd worden dat ze 
niet onmogelijk of al te makkelijk te realiseren zijn. Heel wat doelstellingen waren 
eind 2010 echter al verwezenlijkt, wat vragen doet rijzen over hoe hoog de lat werd 
gelegd. De overeenkomsten moesten gepaard gaan met positieve of negatieve 
sancties en dat verklaart wellicht de vrees voor niet te realiseren doelstellingen228.

Als een doelstelling wordt herzien of er een nieuw opdracht bijkomt, vergt dat een 
zware procedure. Het RIZIV heeft niet alle projecten in de overeenkomst opgeno-
men, hoewel een aantal ervan absoluut noodzakelijk en dus prioritair waren.

228 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de 
responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, tot uitvoering van artikel 
47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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De regering had gemeenschappelijke verwachtingen bepaald, waaronder de uit-
bouw van de interne audit, van een analytische boekhouding en van efficiëntie-
indicatoren, wat van groot belang is om het contractualiseringsproces tot een goed 
eind te brengen en voordeel te kunnen halen uit een dergelijke aanpak. De ver-
wachtingen werden in de overeenkomsten verwerkt naargelang van de specifieke 
situatie van elke instelling. Die doelstellingen zijn dus niet rechtstreeks met elkaar 
te vergelijken, hoewel ze transversaal van aard zijn.

De interne audit krijgt stilaan vorm in twee van de drie instellingen (met name bij 
de RSZ en de RVP). Het RIZIV neemt deel aan de gezamenlijke reflectie van het 
college van de OISZ en heeft meegewerkt aan de opmaak van de auditcharters.

Het wordt aan elke instelling overgelaten om de analytische boekhouding in te 
voeren, zonder dat de FOD Begroting een coördinerende rol speelt en een be-
heerscontrole uitoefent.

Tot slot heeft geen enkele van de drie geauditeerde OISZ efficiëntie-indicatoren 
ingevoerd die gekoppeld zijn aan de doelstellingen van de bestuursovereenkomst.

Het Rekenhof beveelt aan dat de FOD Budget en Beheerscontrole, zoals overeen-
gekomen229, steun zou bieden aan de OISZ bij het opzetten van een analytische 
boekhouding, zodat de systemen op dezelfde methodologische principes steunen 
en toelaten de kosten op vergelijkbare wijze te bepalen. Het Rekenhof pleit er ook 
voor dat de Commissie voor de Normalisatie van de Boekhouding van de OISZ 
richtlijnen voor de OISZ zou opstellen over de structuur van hun analytische boek-
houding, gekoppeld aan het boekhoudplan.

Na afloop van de audit in 2009 had het Rekenhof aanbevolen het deel over de 
verbetering van de doelmatigheid uit te voeren230. Het Rekenhof benadrukt hoe 
belangrijk het is om dergelijke indicatoren in te voeren.

Wat de aanpassing van de doelstellingen betreft, pleit het Rekenhof voor een ver-
soepeling van de procedure om van de overeenkomsten meer dynamische be-
heersinstrumenten te maken. De bestuursovereenkomsten zouden een periode 
moeten beslaan die lang genoeg is om doelstellingen op middellange termijn te 
kunnen verwezenlijken, maar moeten tezelfdertijd ook flexibel genoeg zijn om via 
een eenvoudige procedure aangepast te kunnen worden. De bestuursovereen-
komsten moeten dus aansluiten bij de opdrachten en projecten van de instellingen 
enerzijds en bij het beleid van de federale overheid anderzijds.

5.2 Indicatoren gekoppeld aan bestuursovereenkomsten

Niet alle doelstellingen zijn aan indicatoren gekoppeld. De vooruitgang van de pro-
jecten wordt echter gedetailleerd beschreven in de vorm van verbintenissen of 
ondernomen acties, en in de vorm van resultaten.

De audit heeft aangetoond dat de instellingen een grote verscheidenheid aan in-
dicatoren hanteren.

Het Rekenhof beveelt aan om bij de OISZ de indicatoren die betrekking hebben op 
hetzelfde soort doelstelling, te harmoniseren. Het pleit ervoor dat de OISZ meer 

229 “De openbare instellingen van sociale zekerheid zullen een contact- en uitwisselingsnetwerk 
van methodologieën en technieken betreffende bovenvermelde materies organiseren. De FOD 
B&B zal hiervoor bijstand verlenen.” Cf. bestuursovereenkomsten van het RIZIV (artikel 86), van 
de RSZ (artikel 35) en van de RVP (artikel 45).

230 Zie Rekenhof, 166e Boek, Volume I, p. 540-541.
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systematisch gebruik zouden maken van de instrumenten die de FOD Sociale Ze-
kerheid voorstelt (zoals het bepalen van doelstellingen en SMART-indicatoren).

De te bereiken streefwaarden zouden duidelijk gedefinieerd moeten zijn zodat de 
actie of activiteit op haar doeltreffendheid of kwaliteit kan worden beoordeeld. Het 
meten van de gerealiseerde resultaten moet eveneens expliciet worden vermeld 
om objectief te kunnen beoordelen in hoeverre de doelstelling werd verwezenlijkt.

Met het oog op een betere leesbaarheid zouden alle betrokken partijen het in de 
toekomst eens moeten worden over een duidelijke en eenduidige definitie van de 
gebruikte begrippen, bijvoorbeeld over de definitie van een indicator en van de er-
aan gekoppelde normen. Het Rekenhof beveelt aan de gebruikte indicatoren en de 
doelstellingen van de bestuursovereenkomst beter op elkaar af te stemmen.

5.3 Opvolging van de bestuursovereenkomsten

Elk van de drie geauditeerde instellingen evalueert de doelstellingen op basis van 
een maandelijkse of driemaandelijkse opvolging van de beheersindicatoren in de 
bestuursovereenkomsten en via halfjaarlijkse en jaarlijkse opvolgingsverslagen.

Tot nu toe zijn de indicatoren enkel bij de RSZ onderzocht door een dienst interne 
audit.

Elke instelling stelt opvolgingsverslagen op volgens haar eigen normen. Er is geen 
eenduidigheid qua inhoud, noch qua vorm.

De opvolgingsverslagen over de onderzochte bestuursovereenkomsten geven 
voor de meeste doelstellingen weliswaar een stand van zaken en de reden van 
eventuele vertragingen, maar ze geven geen informatie over de kosten van een 
project en preciseren niet of het bijbehorende initiële budget werd gerespecteerd.

In tegenstelling tot wat het koninklijk besluit van 14 november 2001 bepaalt op het 
vlak van de rapportering over de goede uitvoering van de bestuursovereenkomst, 
heeft de RVP nog geen samenwerkingsprotocol gesloten met de huidige rege-
ringscommissarissen. Die situatie moet worden rechtgezet.

Uit de audit is gebleken dat elke regeringscommissaris zijn eigen idee heeft over 
rapportering. Er is geen sprake van enige harmonisering tussen de regeringscom-
missarissen “toezicht” en “begroting”, noch binnen eenzelfde instelling, noch tus-
sen de regeringscommissarissen van de drie instellingen.

De FOD Sociale Zekerheid is zijn eigen opvolging en analyse van de bestuurs-
overeenkomsten blijven ontwikkelen. Hij heeft instrumenten (leidraden, fiches) in-
gevoerd om de bestuursovereenkomst uit te werken en om de doelstellingen op te 
volgen, zonder die acties af te stemmen op de rapportering door de regeringscom-
missarissen en de rapportering door de instellingen.

Wat de opvolgingsverslagen van de bestuursovereenkomsten betreft, dringt het 
Rekenhof aan op een meer geharmoniseerde structuur opdat de verslagen een 
volledig overzicht zouden geven van de realisatie van de doelstellingen uit de be-
stuursovereenkomsten en, in voorkomend geval, van de bijsturende maatregelen.

In zijn opvolgingsaudit van 2009  had het Rekenhof aanbevolen de rol van de  
regeringscommissarissen “toezicht” en “begroting” bij de opvolging van de  
bestuursovereenkomsten duidelijker af te bakenen en hen de nodige middelen 
te verschaffen om hun opdracht uit te voeren231. Aangezien er geen evolutie is  

231 Omschreven in het eerder vermelde koninklijk besluit van 14 november 2001. 
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geweest op dat vlak, herhaalt het Rekenhof die aanbeveling. Bovendien moeten 
de regeringscommissarissen en de OISZ feedback krijgen over het gevolg dat 
werd gegeven aan de voorstellen in hun verslagen.

Zoals het RIZIV opmerkt, overstijgen een aantal bevindingen en aanbevelingen van 
het Rekenhof de context van die instelling (o.m. het opstellen van meer gemeen-
schappelijke doelstellingen en indicatoren voor alle OISZ, de vereenvoudiging van 
de procedure voor de opmaak van een wijzigingsclausule, het verduidelijken van 
de rol van de regeringscommissaris en het harmoniseren van hun werkwijzen). Het 
RIZIV stelt voor deze punten ook ter discussie voor te leggen aan het College van 
OISZ. Het Rekenhof onderschrijft dit voorstel.
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Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ (vervolgartikel)

De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) hebben gevolg gegeven 
aan de aanbevelingen van het Rekenhof om de interne-auditfunctie verder uit te 
bouwen en het college van OISZ daarin een coördinerende rol te laten vervullen. 
Het college van de OISZ en zijn werkgroep hebben ontwerpcharters opgesteld 
voor de interne-auditfunctie en voor de auditcomités. Er zullen zowel “instellings-
specifieke auditcomités” zijn als een “gemeenschappelijk auditcomité van de 
OISZ”. De ontwerpcharters houden rekening met de internationale normen inzake 
interne audit.

1 Voorgaand onderzoek

Het Rekenhof heeft in vroegere audits232 al een interne-auditfunctie voor elke 
openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) aanbevolen in het belang van 
een betere kwaliteit van de beheersgegevens. Voor de OISZ die niet groot genoeg 
zijn om over een eigen dienst te beschikken, kan een gemeenschappelijke interne-
auditfunctie worden overwogen.

In zijn Boek 2010 over de Sociale Zekerheid rapporteerde het Rekenhof over de 
stand van zaken van de invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ233.

Het Rekenhof besloot dat nog maar vier OISZ een interne-auditfunctie uitgebouwd 
hadden. Deze interne-auditfuncties binnen de OISZ bevonden zich allemaal nog 
in een ontwikkelingsfase. Hun uitbouw en organisatie conform de internationale 
normen en best practices veronderstelden een groeiproces van meerdere jaren. 
Een proces dat bij voorkeur wordt begeleid door het management op het vlak van 
planning, timing en opvolging. Daarnaast moesten ook de OISZ die op het ogen-
blik van het onderzoek nog geen plannen hadden voor de uitbouw van een interne 
audit, worden aangespoord om de nodige initiatieven te nemen.

Het Rekenhof pleitte ervoor om zowel bij de ontwikkeling als bij de verdere uitbouw 
van de interne-auditfuncties de normen van het Institute of Internal Auditors (IIA) 

als leidraad te gebruiken.

Het onderzoek had aangetoond dat de meeste instellingen nog bezig zijn met het 
in kaart brengen van hun risico’s als eerste stap naar een interne audit. Het Re-
kenhof stelde bovendien bij nagenoeg alle instellingen die een risicoanalyse uit-
voeren en aansluitend een interne audit ontwikkelen, een behoefte vast aan een 
overlegplatform tussen de betrokken verantwoordelijken om informatie, kennis en 
ervaringen uit te wisselen.

In zijn antwoord van 27 september 2010 op deze audit, bevestigde de voorzitter van 
het college van administrateurs-generaal van de OISZ de door het Rekenhof vast-
gestelde dynamiek binnen de OISZ op het vlak van interne audit. Om de interne-
auditfunctie binnen de OISZ te begeleiden, richtte het college in maart 2010 een 
werkgroep interne audit op onder leiding van de administrateurs-generaal van de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de Rijksdienst voor Kinderbijslag 
voor Werknemers (RKW) en het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ). Vanaf midden 

232 Rekenhof, “Beheersing door de Staat van de bestuursovereenkomsten met de openbare 
instellingen van sociale zekerheid”, 166e Boek, Volume I, p. 514-545. Beschikbaar op www.
rekenhof.be.

233 Rekenhof, “Invoering van een interne-auditfunctie binnen de OISZ”, Boek 2010 over de Sociale 
Zekerheid voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2010, p. 106-
111. Beschikbaar op www.rekenhof.be. 
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2010 werd de werkgroep uitgebreid met de administrateur-generaal van de HVW 
en de adjunct-administrateur-generaal van de RVA en het FBZ.

2 Recente evolutie

De OISZ zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een interne-auditfunctie een 
belangrijke toegevoegde waarde kan bieden en een bijkomende impuls kan vor-
men in het kader van het proces van permanente verbetering.

In een vergadering van 10 juni 2011 van het College van OISZ heeft de werkgroep 
interne audit twee ontwerpcharters voorgelegd, één voor de interne audit van de 
OISZ en één voor de auditcomités.

Het “Gemeenschappelijk ontwerpcharter van de interne-auditfunctie in de OISZ” 
wil een referentiepunt vormen op het vlak van de context, de missie, de opdrach-
ten, de organisatie en de werking van de interne-auditfunctie in de afzonderlijke 
OISZ. Daarbij is het echter van belang oog te hebben voor de specificiteiten en 
maturiteitsverschillen tussen de OISZ. Daarom wordt gekozen voor een comply or 
explain-aanpak, waarbij ofwel de bepalingen van het gemeenschappelijk charter 
worden aanvaard als basis voor de eigen interne-auditfunctie, ofwel wordt geëx-
pliciteerd op welke punten er wordt afgeweken van het gemeenschappelijk charter 
en om welke reden.

Het werkveld zoals gedefinieerd in het charter is in principe onbeperkt en geen 
enkel audittype (operationeel, financieel, ICT, conformiteit, forensisch…) wordt uit-
gesloten. Het charter maakt ook melding van een volledige, vrije en ongehinderde 
toegang tot alle locaties, personen en informatie.

Het charter voorziet eveneens in de mogelijkheid om een gezamenlijke interne 
audit uit te bouwen over twee of meerdere instellingen. Het Rekenhof acht het dan 
ook opportuun dat de overheid een kader ontwikkelt die dit soort synergieën (sha-
red services) mogelijk maakt.

De interne-auditfunctie zal werken aan de hand van een risicoanalyse met aan-
dacht voor instellingoverschrijdende transversale risico’s. Het charter voorziet ook 
in een handboek interne audit en het werken met een werkdossier, rapportering 
met tegensprekelijke fase en een systeem voor opvolging van de geformuleerde 
aanbevelingen. Het ontwerpcharter benadrukt het belang van synergieën en af-
spraken tussen de verschillende controleorganen en het principe van single audit. 
De verschillende toezichtsactoren moeten hun activiteiten afstemmen en informa-
tie uitwisselen, zodat ze verder kunnen bouwen op elkaars werk. Op deze manier 
wordt de last voor de geauditeerde beperkt. Er mag echter geen afbreuk worden 
gedaan aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van elkeen binnen de 
controleketen.

Het ontwerpcharter legt ook de nadruk op de professionele richtlijnen van het Insti-
tute of Internal Auditors (IIA) als referentiepunt voor de interne auditor. De auditors 
belast met de uitvoering van een interne audit zullen lid zijn van het IIA en zullen 
tot certifiëring, bijvoorbeeld door het behalen van een CIA-certificaat (Certified 
Internal Auditor) bij het IIA of andere certificaten, worden aangemoedigd.

In de schoot van het beheerscomité van elke afzonderlijke OISZ zal een audit-
comité worden opgericht, een zogenaamd instellingsspecifiek auditcomité (IAC) 
waaronder de interne-auditfunctie zal worden ondergebracht om haar onafhanke-
lijkheid te waarborgen.
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Vanuit de wens tot samenwerking, afstemming en synergieën, hebben de OISZ 
besloten om, aanvullend op de IAC’s, een gemeenschappelijk auditcomité van de 
OISZ (GAC) op te richten.

Analoog aan het ontwerpcharter voor de interne-auditfunctie van de OISZ heeft de 
werkgroep een ontwerp voor een gemeenschappelijk charter van de auditcomités 
in de OISZ voorgelegd aan het college. Dit ontwerpcharter verduidelijkt de context, 
de missie, de opdrachten, de organisatie, de samenstelling en de werking van het 
GAC en de IAC’s, alsook de aflijning tussen beide comités.

Het charter van de auditcomités in de OISZ regelt de algemene principes voor de 
werking van zowel het instellingsspecifieke als het gemeenschappelijk auditcomité 
van de OISZ. Het charter moet worden aangevuld met een huishoudelijk regle-
ment.

Elk auditcomité zou samengesteld zijn uit zowel experten in de domeinen van in-
terne audit en aanverwante materies als uit vertegenwoordigers van de sociale 
partners, conform het paritair beheer van elke OISZ. Overeenkomstig het charter 
moeten de leden van het auditcomité onafhankelijk en competent zijn.

Het instellingsspecifieke auditcomité (IAC) houdt toezicht op de werkzaamheden 
van interne audit binnen elke OISZ en rapporteert aan het beheerscomité van de 
geauditeerde instelling. Het gemeenschappelijk auditcomité (GAC) zal een coördi-
nerende en ondersteunende rol spelen op het vlak van de verdere samenwerking, 
de afstemming, de kwaliteitsbewaking en de maturiteitsopbouw inzake de orga-
nisatie, de werking en de methoden van interne audit in de verschillende OISZ, 
alsook op het vlak van het identificeren en analyseren van transversale risico’s. 
Het zal ook functioneren als kenniscentrum op het vlak van interne audit.

3 Conclusies en aanbevelingen

Het college van de OISZ en zijn werkgroep hebben in het afgelopen jaar voorna-
melijk gewerkt rond het opstellen van gemeenschappelijke charters voor zowel de 
interne-auditfunctie zelf als voor de auditcomités in de OISZ. Hoewel het gaat om 
ontwerpen die op enkele punten nog zullen worden verduidelijkt en die nadien een 
formele goedkeuring door de verschillende beheerscomités behoeven, stelt het 
Rekenhof vast dat wordt tegemoetgekomen aan de geformuleerde aanbevelingen. 
De ontwerpcharters van zowel de interne audit als het auditcomité zijn opgemaakt 
rekeninghoudend met de internationale normen inzake interne audit.

Het college moet zijn werkzaamheden inzake interne audit voortzetten zodat bin-
nen het vooropgestelde kader de verschillende instellingen kunnen starten met de 
interne audit of hun bestaande interne audit kunnen aanpassen aan de voorge-
stelde ontwerpcharters.

Met de ontwerpcharters heeft het college van de OISZ de nodige stappen gezet in 
de ontwikkeling van een volwaardige interne audit bij de verschillende instellingen 
vandaag. Het Rekenhof zal deze ontwikkelingen opvolgen en moedigt de OISZ en 
het college aan om verder te gaan op de ingeslagen weg.
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Faillissementsverzekering voor zelfstandigen en tijdelijke uitbreiding naar 
zelfstandigen in moeilijkheden 

Tussen juli 2009 en januari 2011 werd de faillissementsverzekering voor zelfstan-
digen uitgebreid naar zelfstandigen in moeilijkheden, maar de invoering ging 
gepaard met interpretatie- en toepassingsproblemen zodat het gebruik van die 
uitbreiding onder de verwachtingen bleef.

1 Context

1.1 Onderzochte materie

Een zelfstandige die failliet gaat, kan sinds 1997 terugvallen op een sociale verze-
kering in geval van faillissement (hierna faillissementsverzekering genoemd) die 
tot doel heeft een beperkte periode te overbruggen waarin hij geen inkomen of 
rechten in de sociale zekerheid heeft.

Door de impact van de economische crisis steeg tussen 2007 en 2010 het aan-
tal faillissementen met bijna 25 %. Na haar herstelplan van 11 december 2008234 
nam de federale regering in juni 2009 bijkomende tijdelijke crisismaatregelen. Zo 
werd de faillissementsverzekering uitgebreid naar zelfstandigen in moeilijkheden, 
met het doel faillissementen te vermijden. Ook werd de aanvraagperiode voor de 
gewone faillissementsverzekering verlengd met een kwartaal. Deze beide crisis-
maatregelen werden na 31 januari 2011 niet meer verlengd.

In het kader van de Lissabonstrategie bestempelt het Belgische vooruitgangsrap-
port 2009 die tijdelijke verbeteringen van het sociaal statuut van de zelfstandige 
als belangrijke maatregelen binnen de prioritaire as Globale werkgelegenheids-
strategie235. Ook in het nationaal hervormingsprogramma van 15 april 2011 worden 
deze anticrisismaatregelen op federaal vlak aangehaald als middel om de bottle-
necks voor groei inzake competitiviteit weg te werken en de EU2020-strategie te 
verwezenlijken236.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

Naar analogie met het onderzoek naar de tijdelijke crisismaatregelen voor werk-
nemers237, onderzocht het Rekenhof de tijdelijke crisismaatregelen voor zelfstan-
digen die de wet van 19 juni 2009 heeft ingevoerd238. Het Rekenhof nam de fail-
lissementsverzekering zelf, zoals ingevoerd bij koninklijk besluit van 18 november 
1996, eveneens op in zijn onderzoek239.

De onderzoeksactiviteiten vonden plaats van februari tot mei 2011. Informatie werd 
geput uit documentenanalyse en interviews met diensten van het Rijksinstituut 

234 Dit plan bevat onder andere maatregelen die financiële ademruimte creëren voor bedrijven. 
235 Vooruitgangsrapport Lissabonstrategie 2009, nationaal hervormingsprogramma België 2008-

2010, p. 11-12.
236 Nationaal hervormingsprogramma België 2011, 15 april 2011, p. 9.
237 Rekenhof, “Tijdelijke crisismaatregelen – Uitvoering door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

(RVA)”, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, Brussel, oktober 2010, p. 119-126.
238 Wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
239 Koninklijk besluit van 18  november 1996  houdende invoering van een sociale verzekering 

ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met 
toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale 
zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.
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voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) en de directie-generaal 
(DG) Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid.

De bevindingen van het Rekenhof werden op 13 juli 2011 gelijktijdig meegedeeld 
aan de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, de 
voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid en de waarnemer 
van het dagelijks beheer van het RSVZ, in het kader van de tegensprekelijke pro-
cedure. Het RSVZ reageerde met een brief van 24 augustus 2011 en de minister 
reageerde, na overleg met de FOD, met een brief van 2 september 2011. De ant-
woorden zijn opgenomen in punt 4 van dit artikel.

1.3 Gegevensbronnen

Naast de FOD Sociale Zekerheid die, op basis van informatie die de elf private 
socialeverzekeringsfondsen en de Nationale Hulpkas240 doorsturen, gegevens bij-
houdt over het gebruik van de faillissementsverzekering en de uitbreiding ervan 
naar zelfstandigen in moeilijkheden, creëerde ook het RSVZ toepassingen om de 
aanvragen en beslissingen ter zake te registreren. Het Rekenhof stelde tijdens zijn 
onderzoek verschillen vast tussen de beide gegevensbronnen, wat het geven van 
correcte informatie over het gebruik van deze maatregelen bemoeilijkte241.

2 Onderzoeksresultaten

2.1 Faillissementsverzekering

2.1.1 Inhoud

De faillissementsverzekering is van toepassing op failliete zelfstandigen en zelf-
standigen die zich in de onmogelijkheid bevinden aan hun schulden te voldoen, 
alsook op zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsven-
nootschap die failliet werd verklaard. Die verzekering verschaft hen gedurende 
maximaal vier kwartalen rechten inzake geneeskundige verzorging en kinder-
bijslag en laat hen toe een uitkering te ontvangen. Oorspronkelijk had een zelf-
standige slechts recht op twee maanden faillissementsuitkering. Vanaf 1 oktober 
2001 werd deze periode verlengd tot zes maanden en vanaf 1 juli 2007 tot twaalf 
maanden. Ook werd de uitkering stelselmatig verhoogd tot die in juli 2007 werd 
gelijkgesteld met het minimumpensioen van zelfstandige242.

Zelfstandigen kunnen van die verzekering slechts één keer in hun loopbaan ge-
bruik maken. Ze moeten de aanvraag doen vóór het einde van het kwartaal dat 
volgt op hun faillissement. Op het moment van de aanvraag en tijdens de volledige 
duur van de prestaties moet hun hoofdverblijfplaats zich in België bevinden, moe-
ten ze de laatste vier kwartalen onderworpen zijn geweest aan het sociaal statuut 
van de zelfstandigen en mogen ze geen beroepsactiviteit uitoefenen of een ver-
vangingsinkomen ontvangen.

De socialeverzekeringsfondsen staan in voor de verwerking van de aanvragen en 
het toezicht op de naleving van de toekenningsvoorwaarden. De rechthebbenden 
moeten hun fonds onverwijld op de hoogte brengen van wijzigingen in hun per-

240 De Nationale Hulpkas staat ook in voor de ambtshalve aansluitingen.
241 In het verslag van het onderzoeksproject Participatieve analyse van de governance in het stelsel 

van de zelfstandigen van de KULeuven uit 2008-2009  wordt gesproken van een informatie-
asymmetrie tussen het RSVZ en de FOD.

242 Vanaf september 2011 bedraagt de maandelijkse uitkering 1.310,30 euro voor een persoon met 
gezinslast en 1.007,10 euro voor een persoon zonder gezinslast.
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soonlijke situatie die van belang zijn voor de toekenningsvoorwaarden. De fond-
sen moeten nagaan of de rechthebbenden zich aan die verplichting houden. Elke 
wijziging die niet aan het fonds wordt meegedeeld, moet aanleiding geven tot de 
terugvordering van de betaalde uitkeringen.

DG Zelfstandigen staat in voor de administratieve controle op de behandeling van 
de dossiers door de fondsen. Verder doet ze ook de financiële en boekhoudkun-
dige controle op de transfers van de fondsen naar de zelfstandigen.

2.1.2 Gebruik

De budgettaire impact van de faillissementsverzekering steeg mee met de ver-
hoging van de uitkering en de verlenging van de uitkeringsperiode. De uitgaven 
verdubbelden tussen 2008 en 2010 door de stijging van het aantal faillissementen 
ingevolge de economische crisis. In 2010 werden aldus voor 10,7 miljoen euro fail-
lissementsuitkeringen betaald. Voor 2011 worden de uitgaven begroot op 12,7 mil-
joen euro.

Deze cijfers bevatten niet de uitgaven voor de uitbreiding van de faillissementsver-
zekering naar zelfstandigen in moeilijkheden (zie punt 2.2).

Figuur 1 – Verhouding tussen de begrote en de gerealiseerde uitgaven voor de 
gewone faillissementsverzekering (in miljoen euro)
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2.1.3 Vaststellingen

Impact

Het Rekenhof wees er in zijn jaarlijkse begrotingsanalyses meermaals op dat de 
restrictieve voorwaarden voor de faillissementsuitkering het niveau van de uitga-
ven aanzienlijk beperken243. Vanaf 2008 kwam er wel bijna een verdubbeling van 

243 Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij het ontwerp van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2003, 2004, 2006 en 162e Boek, Volume I, p. 418.
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de aanvragen door de economische crisis. Uit onderstaande tabel blijkt ook dat 
het aantal toekenningen in vergelijking met het aantal faillissementen nog steeds 
beperkt blijft, ondanks de herhaalde versoepelingen van de voorwaarden en de 
verhogingen van de uitkeringen.

Tabel 1 – Verhouding tussen het aantal faillissementen en het aantal aan-
vragen en toekenningen van de faillissementsverzekering (FV)

Aantal 
 faillissementen

Aantal 
 aanvragen FV

Aantal 
 toekenningen FV

Toekenningen FV t.o.v. 
faillissementen

2001 7.094 510 198 2,8 %

2002 7.222 633 358 5,0 %

2003 7.593 707 448 5,9 %

2004 7.935 778 504 6,4 %

2005 7.878 707 492 6,2 %

2006 7.616 613 428 5,6 %

2007 7.678 640 443 5,8 %

2008 8.476 648 474 5,6 %

2009 9.420 1.066 768 8,2 %

2010 9.570 1.193 834 8,7 %

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van informatie van het RSVZ, de FOD 
Sociale Zekerheid en de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Hoewel in 2010 9.570 faillissementen werden geregistreerd, hebben de fondsen 
slechts 1.193 aanvragen voor een uitkering ontvangen waarbij aan 834 aanvra-
gen werd tegemoetgekomen. Jaarlijks wordt dus bij slechts 5 à 9 % van de fail-
lissementen een uitkering toegekend244. Een aantal aanvragen moet ook steeds 
worden geweigerd omdat de failliete zelfstandige niet voldoet aan de voorwaarden 
(30,1 % van de aanvragen in 2010).

Mogelijke oorzaken voor dit beperkte gebruik zijn het onvoldoende bekend zijn 
van het recht, het in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering en de 
strikte voorwaarden. Zo mag de faillissementsuitkering niet worden gecombineerd 
met een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen. In tegenstelling tot de werk-
loosheidsvergoeding voor werknemers die per dag wordt berekend, verliest een 
zelfstandige de uitkering van een volledige maand als hij één dag werkt. Ook lopen 
de rechten van een zelfstandige binnen het sociaal statuut af na de periode van 
faillissementsuitkeringen, aangezien een zelfstandige tijdens die periode geen bij-
dragen betaalt245.

Het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen (ABC) 
stelde in een advies van 25 juni 2009 een reeks wijzigingen voor:

•	 de toekenning van de faillissementsverzekering op grond van de duur van de 
uitgeoefende activiteit;

•	 het openen van pensioenrechten;

244 Niet elk faillissement betekent dat een zelfstandige aanspraak kan maken op de 
faillissementsverzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval als de zelfstandige meerdere 
vennootschappen heeft of al eerder gebruik maakte van de faillissementsverzekering.

245 Dit in tegenstelling tot zelfstandigen die stoppen met hun zelfstandige activiteit en die na betaling 
van bijdragen aanspraak kunnen maken op nog twee jaar voortgezette verzekering. Dit kan 
worden verlengd tot zeven jaar indien daardoor de pensioenleeftijd wordt bereikt.
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•	 een verbetering van de aanvraag- en toekenningsprocedures van de faillis-
sementsverzekering;

•	 een betere inschakeling in het beroepsleven van de personen die de faillisse-
mentsverzekering genieten;

•	 de verenigbaarheid tussen een korte beroepsactiviteit en de toekenning van 
de faillissementsverzekering.

Deze mogelijke aanpassingen zijn tot op heden niet doorgevoerd.

Aanvraagtermijn

De faillissementsverzekering moet worden aangevraagd vóór het einde van het 
kwartaal dat volgt op het faillissement. Belangenorganisaties gaven aan dat die 
termijn te kort was. Daarom werd de aanvraagtermijn tijdelijk met een kwartaal 
verlengd, maar dit werd enkel toegepast in het kader van de crisis246. Het meerge-
bruik van de faillissementsverzekering door deze verlenging werd niet begroot. Het 
RSVZ of de FOD Sociale Zekerheid hebben ook geen cijfers bijgehouden over het 
effectief gebruik van de verlengde aanvraagtermijn. Of deze maatregel enig nut 
had en wat de budgettaire impact was, kan moeilijk worden ingeschat.

Controle op de socialeverzekeringsfondsen

In zijn onderzoek naar de controle door de overheid op de private socialeverze-
keringsfondsen merkte het Rekenhof in 2008 op dat niet kon worden gegaran-
deerd dat de uitkeringen faillissementsverzekering correct werden toegekend en 
uitbetaald247. Sindsdien doet de inspectiedienst van DG Zelfstandigen van de FOD 
Sociale Zekerheid steekproefsgewijze controles op dossiers inzake de faillisse-
mentsverzekering. Zo vond de inspectie in 2010 fouten in 22,9 % van de gevallen, 
voornamelijk doordat de zelfstandige zijn faillissementsuitkering combineerde met 
een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen. Hoewel ze toegang hebben tot 
de nodige databanken248 controleren niet alle fondsen systematisch na de initiële 
goedkeuring of de failliete zelfstandige nog voldoet aan de voorwaarden voor een 
uitkering. Ook het RSVZ beschikt over gegevens die dergelijke controles mogelijk 
maken.

In haar beleidsnota van 12 november 2008 kondigde de minister een hervorming 
van de financiering van de fondsen aan waarbij rekening wordt gehouden met de 
kwaliteit van hun dienstverlening, waaronder de correcte behandeling van dossiers 
inzake de faillissementsverzekering. Deze hervorming is nog niet doorgevoerd.

Interpretatie van de voorwaarden voor een faillissementsuitkering

De FOD Sociale Zekerheid stelde bij zijn controles op de behandeling van dossiers 
door de fondsen vast dat een zelfstandige die een dag werkt terwijl hij een faillis-
sementsuitkering ontvangt, bij het ene fonds gedurende één maand zijn uitkering 
verliest terwijl dit bij een ander fonds gedurende twee maanden is. Dit is te wijten 
aan de formulering van de voorwaarden in het koninklijk besluit van 18 december 
2006  die, ondanks de aanpassing in 2008249, ruimte laat voor interpretatie. DG 

246 Voor faillissementen tussen 1  juli 2009  en 31  januari 2011  kon de zelfstandige een aanvraag 
indienen tot het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het vonnis van 
faillissement werd uitgesproken. De minister voerde deze wijziging in als tijdelijke crisismaatregel 
samen met de uitbreiding naar zelfstandigen in moeilijkheden (zie punt 2.2).

247 Rekenhof, Private socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Controle door de overheid, 
Brussel, mei 2008, pp. 29-30.

248 De databanken zijn Arza (Algemeen Repertorium van de Zelfstandige Arbeiders), Dimona 
(onmiddellijke aangifte van tewerkstelling), DmfA (multifunctionele aangifte van tewerkstelling) en 
het rijksregister.

249 Artikel 68 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen.



142 Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011

Zelfstandigen neemt in afwachting van een aanpassing aan de regelgeving het 
standpunt in dat een zelfstandige zijn uitkering voor één maand verliest en vraagt 
de fondsen de dossiers enkel op aanvraag te herbekijken en dus niet systematisch 
terug te komen op afgesloten dossiers.

Uitbreiding naar gevallen van gedwongen stopzetting

Op aangeven van het ABC voorzag de programmawet van 22 december 2008 in 
een uitbreiding van de faillissementsverzekering naar gevallen van gedwongen 
stopzetting250. Sinds 2010 wordt deze uitbreiding mee opgenomen in de begroting 
van de faillissementsverzekering. Bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten is deze uit-
breiding echter nog niet van kracht.

2.2 Tijdelijke uitbreiding naar zelfstandigen in moeilijkheden

2.2.1 Inhoud

Samen met de tijdelijke crisismaatregelen voor werknemers251 werd ook vanaf 
25  juni 2009  de tijdelijke uitbreiding van de faillissementsverzekering naar zelf-
standigen in moeilijkheden ingevoerd. Naar aanleiding van het stijgende aantal 
faillissementen begin 2009 beoogde de wetgever dat er niet langer enkel een cu-
ratieve benadering bij faillissement zou worden gehanteerd, maar ook preventief 
zou worden ingegrepen om een faillissement te voorkomen bij zelfstandigen in 
moeilijkheden.

Onder dit begrip worden zelfstandigen verstaan die het voorwerp uitmaken van 
een gerechtelijke reorganisatie252 of een collectieve schuldenregeling253 en zelf-
standigen die worden geconfronteerd met een aanzienlijke daling van hun omzet 
of inkomsten. De eerste twee categorieën vallen samen met een bestaande wet-
telijke regeling. Voor de laatste groep moest een zelfstandige aantonen dat hij 
voldeed aan ten minste twee van zes bij koninklijk besluit opgesomde criteria254: 
een daling met 50 % van de omzet, genieten van een afbetalingsplan voor sociale 
en fiscale bijdragen, vervolgd worden voor fiscale of sociale schulden, het kas-
krediet opgezegd zien, een vrijstelling van sociale bijdragen voor twee kwartalen 
verkregen hebben of insolvabele zakenpartners hebben die 50 % van de omzet 
vertegenwoordigen. Op 1 januari 2010 kwam er een criterium bij, namelijk een da-
ling van de omzet met 60 % t.o.v. twee jaar geleden. Dit hield een versoepeling in 
van de voorwaarden, aangezien dit criterium mag worden gecombineerd met het 
criterium “een daling van 50 % van de omzet t.o.v. een jaar geleden”.

Na de toekenning ontving de zelfstandige gedurende maximaal zes maanden een 
uitkering die even hoog was als de faillissementsuitkering. Na die periode kon een 
zelfstandige opnieuw zes maanden uitkering aanvragen, op voorwaarde dat hij 
voldeed aan andere criteria uit het koninklijk besluit.

Zelfstandigen moeten hun aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds dat 
instaat voor de controle op de naleving van de voorwaarden. Oorspronkelijk kon-
den zelfstandigen een aanvraag indienen tot 31 december 2009, maar de maatre-
gel werd viermaal verlengd zodat zelfstandigen uiteindelijk tot 31 januari 2011 een 
aanvraag konden doen.

250 Artikel 200 van de programmawet van 22 december 2008. 
251 Wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis.
252 De gerechtelijke reorganisatie is geregeld door de wet van 31  januari 2009  betreffende de 

continuïteit van de ondernemingen en vervangt sinds 1 april 2009 het gerechtelijk akkoord.
253 De collectieve schuldenregeling is geregeld door de wet van 5 juli 1998.
254 Koninklijk besluit van 14 juli 2009 tot uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het 

koninklijk besluit van 18 november 1996.
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2.2.2 Gebruik

In 2010 waren er meer toekenningen voor de uitgebreide dan voor de gewone fail-
lissementsverzekering (876  t.o.v. 834  toekenningen). Van die 876  toekenningen 
baseerde 11,2 % zich op een gerechtelijke reorganisatie, 0,9 % op een collectieve 
schuldenregeling en 87,9 % op de criteria voor een aanzienlijke daling van omzet 
of inkomsten.

Tabel 2 – Gebruik tijdelijke uitbreiding faillissementsverzekering255

Aantal aanvragen Aantal toekenningen

2009255 (6 maanden) 277 140
2010 (12 maanden) 1384 876
2011 (1 maand) 338 180

Bron: dienst Statistieken van het RSVZ256

De regering ging voor 2009 uit van 13,5 miljoen euro aan uitkeringen voor de tijde-
lijke uitbreiding. Uiteindelijk bedroegen de uitgaven dat jaar 1,2 miljoen euro (8,9 % 
van de raming) 257. Voor de eerste zes maanden van 2010 werd er 16,8 miljoen 
euro begroot. Zelfs met een verlenging tot eind december 2010 bleven de uitgaven 
met 7,6 miljoen euro ook in 2010 ruim onder de begroting (45,2 %). Voor 2011 is er 
2,7 miljoen euro voorzien.

2.2.3 Vaststellingen

Opstart

De wet van 19 juni 2009 trad in werking op 25 juni 2009, de dag waarop hij in het 
Staatsblad werd bekendgemaakt. Het laatste van de drie nodige uitvoeringsbeslui-
ten en het aanvraagformulier verschenen echter op 5 augustus 2009. In de eerste 
drie maanden werd slechts 93.664,42 euro uitbetaald.

De FOD Sociale Zekerheid was in oktober 2009 nog genoodzaakt de fondsen te 
vragen over te gaan tot de uitvoering van de maatregelen en uitbetaling van de 
uitkeringen en bijgevolg niet te wachten totdat de FOD een boekhoudkundige en 
het RSVZ een technische nota hadden doorgestuurd. Beide nota’s verschenen 
respectievelijk op 8 en 11 november 2009258.

Interpretatie van de voorwaarden

Naast het relatief lage aantal aanvragen, is het beperkte gebruik ook het gevolg 
van veel weigeringen. Zo hebben de fondsen in 2009 ongeveer evenveel aanvra-
gen moeten weigeren als goedkeuren. Zelfs in 2010, bij een ongewijzigde regle-
mentering, bedroeg het aantal weigeringen nog 36,7 % van het aantal aanvragen.

Dit hoge percentage weigeringen was het gevolg van onduidelijkheid over de voor-
waarden. In tegenstelling tot de crisismaatregelen voor werknemers, gebeurde de 
invoering via een urgentieprocedure waardoor de Raad van State noch het ABC 
om advies werd gevraagd over deze aanpassing van het sociaal statuut van de 
zelfstandige.

255 Cijfers vanaf 16 november 2009.
256 Vr. en Antw. Kamer, 6 mei 2011, QRVA 2010-11 028 (Vr. nr. 113).
257 Zo bijvoorbeeld werd voor 2009 uitgegaan van maandelijks 538 zelfstandigen met een collectieve 

schuldenregeling die recht hadden op uitkeringen ten belope van 10,2 miljoen euro. Uiteindelijk 
zullen er drie toekenningen gebeuren aan zelfstandigen met een collectieve schuldenregeling.

258 Het RSVZ had pas in november 2009 het specifieke scherm klaar waarin de fondsen de aanvraag 
en hun beslissing elektronisch konden registreren.
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Om een aantal interpretatieproblemen op te lossen bracht de FOD na zijn eerste 
nota’s van 13 en 23 juli 2009 met instructies aan de fondsen zowel een corrigen-
dum (7 oktober 2009) als een addendum (13 november 2009) uit om enkele criteria 
nader te verklaren en zo een uniforme toepassing over alle fondsen heen te ga-
randeren. Zo werd verduidelijkt dat een leefloon niet als een vervangingsinkomen 
moet worden gezien en dat aanvragen die hierdoor eerst werden geweigerd toch 
in aanmerking moeten worden genomen259. De FOD volgde nadien niet specifiek 
op of de beslissingen over deze dossiers werden rechtgezet, conform het handvest 
van de sociaal verzekerde. Ook op 26 mei 2010 bracht de FOD nog een addendum 
uit naar aanleiding van verwarring bij de toepassing van vier van de zeven criteria 
in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2010. De socialeverzekeringsfondsen ble-
ven echter moeilijkheden ondervinden bij de interpretatie van de toekenningsvoor-
waarden. De dienst Uitkeringen bij de FOD kreeg vele vragen vanuit de fondsen 
over de toepassing van de regelgeving. Sommige fondsen gingen bijna per dossier 
bij de FOD na of ze al dan niet een uitkering mochten toekennen.

Wijzigingen van de voorwaarden

Het criterium vrijstelling van sociale bijdragen voor minstens twee kwartalen werd 
op 1  januari 2010  aangepast zodat vanaf dan de datum van beslissing van de 
Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen van toepassing werd, ongeacht welke 
twee kwartalen er werden vrijgesteld. Dit maakte zelfstandigen afhankelijk van de 
doorlooptijd bij de commissie. Die kon in 2010 oplopen tot ruim een jaar, al trachtte 
de commissie deze dossiers op te sporen en met voorrang te behandelen.

Op 1 januari 2010 werd ook retroactief de bijkomende voorwaarde ingevoerd dat 
zelfstandigen die een dergelijke uitkering krijgen, onderworpen blijven aan het ko-
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut 
der zelfstandigen, en sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep verschul-
digd blijven. Omdat de werkelijke beroepsinkomsten van een zelfstandige echter 
pas drie jaar later op basis van de fiscale gegevens zichtbaar worden, verwacht de 
FOD dat eind 2011 problemen kunnen opduiken rond de mogelijke herkwalificatie 
van zelfstandigen in hoofdberoep naar zelfstandigen in bijberoep.

Controle op de socialeverzekeringsfondsen

Het Rekenhof stelde vast dat de inspectiedienst van DG Zelfstandigen de dossiers 
van de tijdelijke uitbreiding op de faillissementsuitkering momenteel niet meeneemt 
in zijn controle op dossiers van de faillissementsverzekering. Nochtans waren er 
veel interpretatieproblemen en mag een uitkering niet worden gecombineerd met 
een vervangingsinkomen.

Opvolging van de maatregel

De FOD vroeg de fondsen in 2009 niet om systematisch gegevens over het ge-
bruik van de maatregel mee te delen. Ze moesten louter “alle nuttige gegevens 
bijhouden”. De FOD schatte het gebruik van de maatregel toen enkele malen bij 
benadering door een rondvraag te houden, waarbij niet elk fonds eenduidige of 
volledige cijfers gaf. Vanaf 1 januari 2010 liet de FOD aan de fondsen weten welke 
(beperkte) statistische gegevens ze elke maand moesten bezorgen. De verzamel-
de informatie maakte het echter niet mogelijk, zoals door de minister aangegeven, 
de criteria permanent te evalueren, noch na te gaan of de dossiers binnen één 
maand werden behandeld.

259 Het recht op maatschappelijke integratie wordt volgens de POD Maatschappelijke Integratie niet 
beschouwd als een vervangingsinkomen, maar als een residuair recht. De betrokkene moet dus 
eerst zijn recht laten gelden op uitkeringen zoals op basis van de faillissementsverzekering.
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De maatregel had tot doel faillissementen te vermijden. Het Rekenhof stelt vast dat 
er geen evaluaties werden uitgevoerd naar de effectiviteit van de maatregel, ook 
niet bij de verlenging en stopzetting ervan. Uit een eerste analyse van cijfers bij het 
RSVZ blijkt alvast dat 11 % van de zelfstandigen die een uitkering kregen, nadien 
alsnog stopten met hun zelfstandige loopbaan.

Communicatie rond de verlengingen

Het Rekenhof merkt op dat er geregeld onduidelijk werd gecommuniceerd over 
de al dan niet verlenging van de maatregel. Zo werd eind mei 2010 aangekon-
digd dat de maatregel niet meer zou worden verlengd, terwijl dit later toch het 
geval was. Het koninklijk besluit dat de maatregel van 1 oktober tot 31 december 
2010 moest verlengen verscheen laattijdig op 21 oktober 2010 nadat op 30 sep-
tember 2010 de vorige verlenging was afgelopen. De minister verlengde de maat-
regel eind 2010 nog met een maand, terwijl er al was gecommuniceerd dat de 
maatregel na 31 december 2010 niet meer ging worden verlengd260.

3 Conclusies en aanbevelingen

De faillissementsverzekering bestaat sinds 1997, maar failliete zelfstandigen ma-
ken er slechts beperkt gebruik van. Om de effectiviteit ervan te verhogen, stelt het 
Rekenhof voor dat de bevoegde instanties een grondige evaluatie van de faillis-
sementsverzekering maken, waarbij de voorstellen tot verbetering van het ABC in 
aanmerking worden genomen. Aangezien de socialeverzekeringsfondsen niet ge-
regeld controleren of een zelfstandige een faillissementsuitkering combineert met 
een beroepsactiviteit of een vervangingsinkomen, beveelt het Rekenhof ook aan 
dat het RSVZ en de FOD Sociale Zekerheid ter zake een systematische periodieke 
kruising organiseren van databanken en de resultaten hiervan voorleggen aan de 
fondsen. Nu gebeurt deze controle twee jaar na de uitbetaling van de uitkering, via 
een steekproef door de inspectiedienst van de FOD Sociale Zekerheid.

Om faillissementen te voorkomen breidde de regering de faillissementsverzeke-
ring voor zelfstandigen in 2009 tijdelijk uit naar zelfstandigen in moeilijkheden. Uit 
de onderbenutting van het budget blijkt dat het gebruik van de maatregel onder de 
verwachtingen bleef, onder meer door de interpretatie- en toepassingsproblemen 
bij de invoering in 2009. Doordat de administratie onvoldoende betrokken is bij de 
voorbereiding en wegens de onvolledige rapportering van de fondsen, is de kwali-
teit van de administratieve afhandeling van dossiers inzake de tijdelijke uitbreiding 
van de faillissementsverzekering onvoldoende. Het Rekenhof beveelt de inspec-
tiedienst van de FOD Sociale Zekerheid aan deze dossiers alsnog op te nemen in 
haar controle op de faillissementsverzekering.

4 Antwoord van de administratie en de minister

In een brief van 24 augustus 2011 liet het RSVZ weten bereid te zijn om deel te 
nemen aan een grondige evaluatie van de faillissementsverzekering. Over de tij-
delijke uitbreiding van de faillissementsverzekering merkte het RSVZ op dat de 
medewerkers van de minister deze maatregel binnen een kort tijdsbestek hadden 
voorbereid en uitgewerkt vanwege de urgentie, zonder dat het RSVZ hier een fun-
damentele inbreng kon in hebben.

De minister benadrukte in haar brief van 2 september 2011 allereerst dat de faillis-
sementsverzekering altijd werd opgevat als een tijdelijk residuair vangnet om acute 

260 De website van het RSVZ vermeldde op 7  juni 2011 nog dat de tijdelijke uitbreiding afliep op 
31 december 2010. Het RSVZ heeft dit rechtgezet op 30 augustus 2011.
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noden te dekken en dat het daarom noodzakelijk is dat er strikte voorwaarden 
worden opgelegd.

De minister stelt dat de faillissementsverzekering misschien onvoldoende bekend 
was in het begin, maar dat er nu toch voldoende publicaties beschikbaar zijn en 
de zelfstandigen voldoende worden ingelicht. Denkoefeningen naar de haalbaar-
heid van daguitkeringen en de nodige controles hebben in de schoot van het ABC 
vooralsnog tot geen enkele haalbare oplossing geleid.

Wat de tijdelijke uitbreiding van de faillissementsverzekering betreft, stelt de minis-
ter dat interpretatie- en toepassingsproblemen eigen zijn aan nieuwe wetgevingen 
en dat zijzelf en de DG Zelfstandigen deze kinderziektes steeds van nabij hebben 
opgevolgd.

Voorts strekt het volgens de minister uiteraard tot aanbeveling om in het kader van 
een betere controle op de naleving van de anticumulatieregels gebruik te maken 
van een systematische kruising van databanken, maar is het ook de plicht van 
de socialeverzekeringsfondsen om proactief te handelen bij de opvolging van de 
uitbetaling van uitkeringen. Ze moeten blijvend worden geresponsabiliseerd opdat 
zij zo goed mogelijk de richtlijnen en maatregelen blijven naleven en/of gebruiken. 
Hiervoor is en blijft een belangrijke taak weggelegd voor de inspectiedienst.

Zoals gevraagd door het Rekenhof, engageert die inspectiedienst zich ertoe om in 
de volgende controlecyclus, die start in oktober 2011, de tijdelijke uitbreiding van 
de faillissementsverzekering op te nemen in de te controleren (deel)domeinen. Op 
langere termijn acht de minister het aangewezen om, in samenwerking met het 
RSVZ en de fondsen, in het kader van de werkgroep Gegevensbeheer te komen 
tot een automatisch notificatiesysteem op grond van een systematische kruising 
van databanken.
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Toekenning van niet-recurrente resultaatgebonden voordelen aan 
werknemers 

Sinds 1 januari 2008 mag een werkgever niet-recurrente voordelen toekennen als 
vooraf bepaalde collectieve doelstellingen worden gehaald. Dat de doelstellingen 
worden gehaald mag echter nog niet met zekerheid vaststaan op het moment dat 
het stelsel van de niet-recurrente voordelen wordt ingevoerd. Die voorwaarde is 
essentieel en moet worden gecheckt alvorens de voordelen worden toegekend. 
Het stelsel is bedoeld om werknemers te motiveren en het heeft een impact op de 
ontvangsten uit sociale bijdragen. Het toenemende succes, het groeipotentieel 
en de financiële impact nopen tot een strikte controle en tot een evaluatie van het 
gevoerde beleid.

1 Context

De sociale gesprekspartners hebben onderhandeld over een nieuw stelsel van 
niet-recurrente voordelen die aan werknemers worden toegekend op basis van de 
bedrijfsresultaten. Ze hebben die keuze gemaakt in het kader van het interprofes-
sioneel akkoord 2007-2008. Het nieuwe stelsel doet echter geen afbreuk aan de 
werknemersparticipatie in het kapitaal en de winsten van de onderneming261. Toen 
het akkoord werd gesloten, werd het stelsel van de participaties overigens weinig 
gebruikt omdat het omslachtig is en fiscale gevolgen heeft.

1.1 Doel van het stelsel

Het interprofessioneel akkoord moest de werknemers extra motiveren door ze te 
betrekken bij de verwezenlijking van collectieve doelstellingen. Alle werkgevers 
moesten dat eenvoudige stelsel kunnen toepassen, rekening houdend met de spe-
cifieke kenmerken van kmo’s.

1.2 Wettelijk kader

Het interprofessioneel akkoord 2007-2008 kreeg een concrete invulling met de col-
lectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de 
niet-recurrente resultaatgebonden voordelen. Het werd uitgevoerd in hoofdstuk II 
van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofes-
sioneel akkoord 2007-2008. Het stelsel van de niet-recurrente resultaatgebonden 
voordelen werd uitgebreid tot de categorie van de interimwerknemers en tot de 
autonome overheidsbedrijven262.

In 2010, toen het stelsel ruim twee jaar in gebruik was, heeft de Nationale Arbeids-
raad de procedure geëvalueerd voor het opstellen en goedkeuren van de voor-
delen. Die evaluatie leidde tot een aanpassing van het stelsel, doorgevoerd door 
cao nr. 90bis van 21 december 2010 en door de wet van 29 december 2010 (I) 
houdende diverse bepalingen.

261 Wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de 
vennootschappen.

262 Wet van 24  juli 2008  houdende diverse bepalingen (I) en koninklijk besluit van 8  december 
2008 houdende uitvoering van de artikelen 160 en 162, § 2, van de wet van 24 juli 2008 houdende 
diverse bepalingen (I) betreffende de invoering van een stelsel van niet-recurrente 
resultaatgebonden voordelen voor autonome overheidsbedrijven.
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1.3 Principe

Sinds 1 januari 2008 kan een werkgever niet-recurrente resultaatgebonden voor-
delen toekennen. Dat stelsel is van toepassing voor privébedrijven en voor auto-
nome overheidsbedrijven, ongeacht hoe groot ze zijn.

Het stelsel wil een financieel voordeel toekennen aan alle werknemers van een 
onderneming (of van een groep van ondernemingen) of aan een welbepaalde ca-
tegorie van werknemers. De toekenning van het voordeel is gekoppeld aan de ver-
wezenlijking van vooraf bepaalde collectieve doelstellingen. Die moeten duidelijk 
af te bakenen zijn, transparant, definieerbaar/meetbaar en controleerbaar. Dat de 
doelstellingen zullen worden gehaald, mag nog niet vaststaan op het moment dat 
het stelsel wordt ingevoerd.

Het toegekende voordeel is gekoppeld aan een bijzondere sociale en fiscale be-
handeling, tot een bepaald, jaarlijks geïndexeerd plafond. Op het vlak van de soci-
ale zekerheid wordt het voordeel niet beschouwd als een vergoeding. Daardoor is 
het vrijgesteld van de gewone (persoonlijke en patronale) socialezekerheidsbijdra-
gen. De werkgever is de RSZ echter wel een bijdrage van 33 % verschuldigd op 
de voordelen die hij toekent.

Op fiscaal vlak en binnen de grenzen van het geïndexeerde plafond hoeft de werk-
nemer geen personenbelasting te betalen op zijn niet-recurrent voordeel. De werk-
gever kan het voordeel en de bijbehorende bijdrage fiscaal aftrekken op het niveau 
van de vennootschapsbelasting.

1.4 Begunstigden

Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen worden toegekend aan alle werkne-
mers van een onderneming, aan alle werknemers van een groep van onderne-
mingen of aan een welbepaalde groep werknemers263. In dat laatste geval wordt 
op basis van objectieve criteria en met oog voor de antidiscriminatiewetgeving 
bepaald wie tot die groep behoort264.

Het niet-recurrent resultaatgebonden voordeel kan worden toegekend aan werk-
nemers onder arbeidsovereenkomst, interims265 of personen die, buiten het kader 
van een arbeidsovereenkomst, arbeidsprestaties leveren onder toezicht (personen 
met een leercontract, stagiairs of mensen die een beroepsopleiding volgen).

Het stelsel van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen is echter niet van 
toepassing op personen die werken in dienst van de Staat, de gemeenschappen, 
de gewesten, de gemeenschapscommissies, de provincies, de gemeenten, de 
openbare instellingen en de instellingen van openbaar nut. Ook medewerkers van 
opleidingscentra en plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, en het door de 
Staat gesubsidieerde personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs maken geen 
aanspraak op de voordelen van het stelsel.

263 Artikel 3 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-
recurrente resultaatgebonden voordelen, die gesloten werd in de Nationale Arbeidsraad.

264 Wet van 5  maart 2002  betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van 
deeltijdswerkers; wet van 5 juni 2002 betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van 
werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; wet van 10 mei 2007 ter bestrijding 
van discriminatie tussen vrouwen en mannen; wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde 
vormen van discriminatie.

265 Artikelen 85 tot 87 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I).
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1.5 Doelstellingen waaraan de voordelen zijn gekoppeld

Het stelsel maakt het mogelijk niet-recurrente voordelen toe te kennen die gekop-
peld zijn aan de resultaten van een onderneming of een groep van ondernemin-
gen, op basis van duidelijk afgebakende, transparante, definieerbare/meetbare en 
controleerbare collectieve doelstellingen.

Doelstellingen die zeker gehaald zullen worden op het moment waarop het plan 
voor de toekenning van niet-recurrente voordelen wordt ingevoerd, mogen niet in 
aanmerking worden genomen. Die voorwaarde wordt opgelegd om te vermijden 
dat een deel van de bezoldiging omgevormd zou worden tot een resultaatgebon-
den voordeel.

Ook doelstellingen die verband houden met de beurskoers van bedrijfsaandelen, 
komen niet in aanmerking266.

Doelstellingen die afhangen van een daling van het aantal arbeidsongevallen of 
van het aantal verloren dagen als gevolg van een arbeidsongeval, mogen enkel in 
aanmerking worden gekomen als de werkgever voor de referentieperiode voldoet 
aan de bepalingen van het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uit-
voering van hun werk267. Diezelfde regel geldt ook voor doelstellingen in verband 
met het terugdringen van het aantal afwezigheidsdagen: de werkgever moet dan 
meer bepaald voldoen aan de bepalingen van het beleid ter voorkoming van stress 
door het werk268.

Buiten die uitzonderingen beschikt de werkgever over heel wat vrijheid om col-
lectieve doelstellingen te bepalen. Het kan gaan om financiële doelstellingen zoals 
het terugdringen van kosten of een stijging van de omzet binnen een bepaalde 
termijn, maar de doelstellingen mogen ook van een andere aard zijn, zoals een 
verbetering van het milieubeleid van de onderneming.

1.6 Procedures voor het invoeren van de voordelen

Op het niveau van de bedrijven worden de niet-recurrente voordelen ingevoerd 
door middel van een cao, waarover met de vakbondsdelegaties werd onderhan-
deld. Zodra de partners de cao hebben ondertekend, wordt hij ter registratie neer-
gelegd bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen 
van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Als de door het stelsel beoogde begunstigden niet vertegenwoordigd worden door 
een vakbondsdelegatie, kan de werkgever de voordelen invoeren via een cao op 
het niveau van de onderneming of door een toetredingsakte.

Als de werkgever opteert voor een toetredingsakte, moet hij de procedure volgen 
uit de artikelen 7 tot 10 van de wet van 21 december 2007. Die procedure is dezelf-
de als die welke moet worden nageleefd bij wijzigingen van het arbeidsreglement 
van een onderneming269. Ze beoogt enkel de werknemers die recht hebben op het 
voordeel en bestaat uit twee fases: de opstelling en de goedkeuring.

266 Artikel 10  van cao nr. 90  van 20  december 2007, ingevoegd door artikel 4  van cao nr. 90bis 
van 21 december 2010 tot wijziging van cao nr. 90 van 20 december 2007 betreffende de niet-
recurrente resultaatgebonden voordelen.

267 Artikelen 10 tot 12 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

268 Artikel 10bis van cao nr. 90 van 20 december 2007, ingevoegd door artikel 5 van cao nr. 90 bis van 
21 december 2010.

269 Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.
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Tijdens de opstellingsprocedure kunnen de werknemers worden geraadpleegd. 
Als zij opmerkingen hebben, organiseert de sociale inspectie van de FOD Werkge-
legenheid een bemiddeling. De procedure wordt afgesloten door de toetredingsak-
te en het toekenningsplan (aanvaard in al dan niet gewijzigde vorm) te deponeren 
bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de 
FOD Werkgelegenheid.

De goedkeuringsprocedure is bedoeld om een vormcontrole uit te voeren, alsook 
een marginale controle van de toetredingsakte en van het toekenningsplan. In 
principe zorgt het betrokken paritair comité voor die controles.

De vormcontrole gaat niet in op de wenselijkheid van het toekenningsplan, maar 
verifieert270:

•	 of de toetredingsakte en het toekenningsplan de verplichte vermeldingen be-
vatten zoals bepaald door cao nr. 90;

•	 of de regels die cao nr. 90 oplegt voor het berekenen van de voordelen, niet 
werden aangepast;

•	 of, in geval van omzetting van een bestaand stelsel van resultaatgebonden 
voordelen in niet-recurrente voordelen, dat stelsel bij de toetredingsakte is ge-
voegd.

De controle heeft geen betrekking op de naleving van andere wettelijke voorwaar-
den, zoals het feit dat er nog onzekerheid moet bestaan over de vraag of de doel-
stellingen zullen worden verwezenlijkt.

De marginale controle gaat na of de antidiscriminatiewetgeving wordt nageleefd.

Zodra de opstellingsprocedure en de goedkeuringsprocedure achter de rug zijn, 
deelt de werkgever aan de werknemers mee welke beslissing er werd genomen 
(goedkeuring, wijziging of weigering van het toekenningsplan).

1.7 Plan voor het toekennen van de voordelen

Er moet een toekenningsplan worden opgesteld, ongeacht of de niet-recurrente 
voordelen zijn ingevoerd door middel van een cao of via een toetredingsakte. Het 
plan moet de door de cao’s nrs. 90 en 90bis opgelegde vermeldingen bevatten271:

•	 de naam van de onderneming of van de groep van ondernemingen, of de 
welbepaalde groep van werknemers die op basis van objectieve criteria aan-
spraak maken op het voordeel, alsook het aantal potentiële begunstigden op 
het moment dat het toekenningsplan werd opgesteld;

•	 de objectief te meten/verifiëren collectieve doelstellingen waaraan het voor-
deel is gekoppeld;

•	 de referentieperiode waarop de collectieve voordelen betrekking hebben;

•	 een methode voor opvolging en controle, om na te gaan of de vastgelegde 
doelstellingen werden verwezenlijkt;

•	 een toe te passen procedure ingeval de beoordeling van de resultaten betwist 
wordt;

•	 de voordelen die in het kader van het plan kunnen worden toegekend;

270 Artikel 15, § 1, van cao nr. 90 van 20 december 2007.
271 Het model van toekenningsplan is verplicht te gebruiken en is sinds 1 april 2011 een vast onderdeel 

van het document tot invoering van niet-recurrente resultaatgebonden voordelen. 
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•	 de wijze waarop de voordelen worden berekend;

•	 het moment en de wijze van betaling;

•	 de looptijd van het plan.

Het toekenningsplan bepaalt een minimale referentieperiode van drie maanden. 
De effectieve uitvoering van het plan binnen het bedrijf mag maximaal een derde 
van die periode met terugwerkende kracht gebeuren.

1.8 Storting van het voordeel

Als de werkgever het niet-recurrente voordeel stort, moet hij aan elke betrokken 
werknemer een infofiche bezorgen, ook als er geen voordeel wordt uitgekeerd272. 
De fiche moet de door cao nr. 90 opgelegde gegevens vermelden273.

1.9 Sociale bijdragen op niet-recurrente voordelen

Vanuit het oogpunt van de sociale zekerheid zijn de niet-recurrente resultaatge-
bonden voordelen uitgesloten uit het loonbegrip274 tot maximaal 2.200 euro per 
werknemer. Dat plafond is gekoppeld aan de gezondheidsindex van september 
2007 en wordt op 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

Die uitsluiting uit het loonbegrip impliceert een vrijstelling van de gewone (persoon-
lijke en patronale) socialezekerheidsbijdragen. In de plaats komt er een bijdrage 
van 33 % die de werkgever verschuldigd is op het bedrag van de niet-recurrente 
voordelen die binnen de grenzen van het plafond werden toegekend.

De wetgever heeft bepaald dat er geen patronale bijdragen verschuldigd zijn voor 
een werknemer die bij meer dan één werkgever in dienst is en die van verschil-
lende werkgevers niet-recurrente voordelen ontvangt, op voorwaarde dat de werk-
gever zich houdt aan het jaarlijkse plafond275. Door die regel staan alle werkgevers 
van zo’n werknemer op gelijke voet voor de bijdrage van 33 %.

1.10 Fiscale behandeling van de niet-recurrente voordelen

De fiscale behandeling van niet-recurrente voordelen staat beschreven in de ar-
tikelen 17 tot 19 van de wet van 21 december 2007. Het Wetboek van de Inkom-
stenbelasting276 werd aangepast om er de specifieke kenmerken van het voordeel 
aan toe te voegen.

Voor de werknemer is het voordeel vrijgesteld van personenbelasting of van belas-
ting van niet-inwoners (BNI) tot het geïndexeerde plafond van 2.200 euro277. Om de 
fiscale vrijstelling te genieten, moet het niet-recurrente voordeel onderworpen zijn 
aan de bijdrage van 33 %278.

De werknemer is geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

272 Artikel 18 van cao nr. 90 van 20 december 2007.
273 Artikel 19 van cao nr. 90 van 20 december 2007. Artikel 8, 5°, regelt de manier waarop betwistingen 

worden afgehandeld.
274 Artikel 13 van de wet van 21 december 2007.
275 Artikel 38, § 3novies, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 

sociale zekerheid voor werknemers, ingevoegd door artikel 15  van de al vernoemde wet van 
21 december 2007.

276 Artikelen 38 en 52 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 (WIB 92).
277 Artikel 38, § 1, 24°, en artikel 178, § 6, van het WIB 92.
278 Artikel 38, § 1, 24°, van het WIB 92.
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Een werknemer kan van verschillende werkgevers niet-recurrente voordelen ont-
vangen. Zijn situatie wordt dan in zijn geheel bekeken en hij kan het plafondbedrag 
slechts één keer per kalenderjaar fiscaal vrijstellen. Als de niet-recurrente voorde-
len die hij ontvangt hoger liggen dan het vrijgestelde plafond, wordt het overschrij-
dende deel beschouwd als een belastbaar inkomen en is het onderworpen aan 
een fiscale regularisatie in het kader van de personenbelasting279.

Het fiscale stelsel met het jaarlijkse plafond verschilt dus van dat van toepassing in 
de sociale zekerheid. Die bekijkt de situatie van de werknemer niet in zijn geheel, 
maar per werkgever om de vrijstelling van de persoonlijke socialezekerheidsbij-
drage toe te kennen.

Werkgevers kunnen betaalde of toegekende niet-recurrente voordelen als be-
roepskosten aftrekken van de vennootschapsbelasting. De voordelen moeten 
echter effectief onderworpen zijn geweest aan de bijzondere bijdrage van 33 %280. 
Ook die is aftrekbaar281.

2 Eerste balans

2.1 Succes van het stelsel bij de sociale partners

Het succes van de niet-recurrente resultaatgebonden voordelen is sinds de invoe-
ring van het stelsel alleen maar toegenomen. In 2008 werd 63 miljoen euro toege-
kend. In 2009 was dat al gestegen tot 150 miljoen euro en in 2010 tot 278 miljoen 
euro. Het succes zou nog kunnen toenemen omdat het stelsel zich tot alle onder-
nemingen richt, ongeacht hoe groot ze zijn. De enige basisvereiste is dat niet met 
zekerheid mag vaststaan dat de doelstellingen zullen worden gehaald.

In 2009  hebben 2.712  werkgevers niet-recurrente voordelen toegekend aan 
395.378 medewerkers282. Nagenoeg 175.722 van hen hebben voordelen ontvan-
gen omdat de doelstellingen werden bereikt.

De meeste sectoren maken van het stelsel gebruik, maar er zijn wel verschillen in 
de omvang van de toegekende voordelen en in het aantal ondernemingen.

De meeste niet-recurrente resultaatgebonden voordelen werden in 2009 gestort 
door:

•	 de chemische industrie;

•	 activiteiten in verband met de werkgelegenheid283;

•	 de fabricage van metaalproducten, met uitzondering van machines en uitrus-
tingen;

•	 de farmaceutische industrie;

•	 de groothandel, met uitzondering van wagens en motoren;

•	 de metaalverwerkende nijverheid.

Zij vertegenwoordigen samen 43,46 % van het globale volume aan toegekende 

279 Ibid.
280 Artikel 52, 9°, van het WIB 92.
281 Artikel 52, 3°, van het WIB 92.
282 Eenzelfde werknemer die in dienst is bij twee werkgevers die allebei niet-recurrente voordelen 

toekennen, wordt beschouwd als twee effectieven.
283 Die NACE-code groepeert de activiteiten van kantoren voor arbeidsbemiddeling, voor tijdelijk 

werk en andere formules om medewerkers ter beschikking te stellen.
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voordelen volgens een berekening van het Rekenhof op basis van statistische 
gegevens afkomstig van de RSZ.

2.2 Financiële impact voor de sociale zekerheid en voor de fiscale ont-
vangsten

Het Rekenhof heeft geëvalueerd welke impact het stelsel uitoefent op de opbrengst 
van de socialezekerheidsbijdragen, op de rechten van de werknemers en op de 
fiscale ontvangsten.

Die evaluatie is gebaseerd op de hypothese dat het niet-recurrente voordeel zou 
zijn toegekend als een weddeverhoging van hetzelfde bedrag.

2.2.1 Sociale zekerheid van de loontrekkenden

In termen van ontvangsten uit sociale bijdragen

De opbrengst van de inning van de sociale bijdragen op de basiswedde en die van 
de bijdrage van 33 % op de niet-recurrente voordelen wordt in 2009 op 2.787,3 mil-
joen euro geraamd284.

Om de weerslag te meten die de toekenning van een weddeverhoging in plaats 
van de toekenning van een niet-recurrent voordeel zou hebben op de sociale bij-
dragen, is het Rekenhof uitgegaan van de belangrijkste sociale bijdragen. Die ver-
tegenwoordigen het grootste deel van de ontvangsten van de sociale zekerheid 
waarover er informatie bestaat. Daarnaast heeft het Rekenhof ook rekening ge-
houden met de bijdrageverminderingen die worden toegepast voor alle werkne-
mers: de zogeheten structurele vermindering. De andere bijdrageverminderingen 
werden niet in aanmerking genomen omdat ze forfaitair zijn (bv. de sociale Maribel) 
of samenhangen met de persoonlijke toestand van de werknemer (bv. verminde-
ringen voor doelgroepen zoals jonge werknemers, langdurig werkzoekenden…).

Als de werkgevers weddeverhogingen van eenzelfde bedrag zouden hebben toe-
gekend, worden de ontvangsten uit sociale bijdragen die verschuldigd zouden 
zijn geweest, op 2.803,8 miljoen euro geraamd. Het stelsel van de niet-recurrente 
voordelen zou voor de sociale zekerheid van de werknemers bijgevolg een inkom-
stenderving met zich brengen van 16,5 miljoen euro voor 2009285.

In termen van rechten voor de werknemers

De werknemers mogen uit het recurrent voordeel geen enkel ander recht halen 
dan het recht op betaling van het voordeel door de werkgever als de vooropge-
stelde doelstellingen zijn bereikt286. Het doel daarvan is te voorkomen dat de toe-
kenning van die voordelen direct of indirect een invloed zou hebben op andere 
sociale rechten.

Aangezien het niet-recurrent voordeel geen loon is, wordt het niet mee opgenomen 
in de berekening van de toegekende socialezekerheidsuitkeringen (werkloosheid, 
ziekte- en invaliditeitsverzekeringsuitkering, pensioen, vakantiegeld, uitkeringen 

284 Op het ogenblik van de audit (maart – juni 2011) waren geen gegevens beschikbaar over de 
ontvangsten 2010  (noch van de DMFA-aangiften noch van de fiscale aangiften). Daarom is de 
impact voor 2009 geëvalueerd.

285 De cijfers van het Rekenhof verschillen van de cijfers die de minister van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Sociale Integratie in december 2010 aan het parlement heeft voorgesteld. 
De impact voor de sociale bijdragen is immers geraamd rekening houdend met het verschil van 
bijdragevoet en door die toe te passen op het bedrag van de niet-recurrente voordelen (Vr. en 
Antw. Kamer, 21 december 2010, QRVA 53 012, p. 31).

286 Artikel 11 van de wet van 21 december 2007.
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voor een arbeidsongeval of beroepsziekte). Bovendien heeft de betaling van een 
niet-recurrente voordeel geen invloed op de berekening van het loon voor feestda-
gen of van de ontslagvergoeding. Het heeft evenmin invloed op de vaststelling van 
het gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimuminkomen287.

In een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen echter meer voordelige bepalin-
gen voor de werknemers worden ingeschreven. Zo kan ze bepalen dat rekening 
wordt gehouden met het niet-recurrente voordeel voor het bepalen van de premie 
voor het aanvullend pensioen of van het dubbel vakantiegeld die door de werkge-
ver of op sectorniveau verschuldigd is288. Die uitzondering mag niet leiden tot het 
uitbreiden van de rechten van de werknemers op het gebied van de wettelijke so-
cialezekerheidsstelsels. Ze mag evenmin wijzigingen aanbrengen in de adminis-
tratieve formaliteiten die de werkgever moet vervullen ten aanzien van de RSZ289.

Het toekennen van een niet-recurrent voordeel beïnvloedt dus niet het bedrag van 
de sociale prestaties die worden toegekend in het kader van de sociale zekerheid. 
Een loonsverhoging daarentegen heeft gevolgen op het niveau van het bedrag van 
de sociale prestaties waarop de werknemer aanspraak kan maken.

Gelet op de complexiteit en de diversiteit van de in te zamelen gegevens, is het 
moeilijk om een cijfer te kleven op de gunstige invloed die de niet-recurrente voor-
delen uitoefenen op de socialezekerheidsuitgaven. Die invloed verkleint wel de 
ontvangstenderving door de sociale zekerheid van de loontrekkenden doordat ze 
minder sociale bijdragen int.

2.2.2 Voor de fiscale ontvangsten

In de periode dat de audit werd uitgevoerd (maart – juni 2011), waren de onder-
staande fiscale gegevens te beschikking over de niet-recurrente voordelen die van 
personenbelasting vrijgesteld zijn.

Tabel 1 –  Voorlopige fiscale gegevens voor de inkomsten 2008  en 2009   
(vrijgestelde  bedragen in euro)

2008 2009

PB loontrekkenden 63.442.679,23 136.854.013,93

bedrijfsleiders 32.926,15 104.587,97

Totaal   63.475.605,38 136.958.601,90

Bron: tabel opgesteld door het Rekenhof op basis van de gegevens van de FOD Financiën

De vrijgestelde bedragen voor de niet-recurrente voordelen die vermeld staan in 
fiches 281.10 (loontrekkenden) en 281.20 (bedrijfsleiders) bevestigen dat meer en 
meer gebruikt wordt gemaakt van die voordelen. Zo zouden de vrijgestelde bedra-
gen van die toegekende voordelen tussen 2008 en 2009 stijgen met 73,48 miljoen 
euro290.

Op het ogenblik van de audit beschikte de FOD Financiën voor de personenbelas-
ting slechts over voorlopige gegevens betreffende de inkomsten 2008 (aanslag-
jaar 2009). Voor 2009 (niet afgesloten aanslagjaar) waren de beschikbare gege-
vens gedeeltelijk. Het was dus niet mogelijk de impact van het stelsel op de in-
komsten 2009 (aanslagjaar 2010) te evalueren op basis van de belastingaangiften.

287 Artikel 20 van cao nr. 90.
288 Artikel 11 van de wet van 21 december 2007.
289 Ibid.
290 Hier verschillen de cijfers van de FOD Financiën van die van de RSZ. Het aanslagjaar 2010 was 

immers nog niet afgesloten in mei 2011 toen de audit plaatsvond, wat maakte dat men te maken 
kreeg met onvolledige cijfers.
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Daarom heeft het Rekenhof zich gebaseerd op de multifunctionele aangiften 
(DMFA) die de werkgevers indienen bij de RSZ. Zo is het erin geslaagd de fis-
cale ontvangsten uit de personenbelasting te ramen die de Staat zou hebben ge-
ind mochten die financiële voordelen integraal toegekend zijn in de vorm van een 
loonsverhoging zonder fiscale vrijstelling. Behalve als er bedrieglijk opzet in het 
spel is, stemmen de bedragen die de werkgever aangeeft als gestort aan de werk-
nemer immers overeen met de bedragen die de werkgever zal aangeven via zijn 
fiche 281 om een volledige vrijstelling te krijgen. Het Rekenhof heeft eerst de aan-
slagschijven vastgesteld waarin de werknemers zich bevinden die niet-recurrente 
voordelen hebben genoten. Vervolgens heeft het een simulatie uitgevoerd van de 
fiscale impact van een omzetting van die voordelen in loonsverhoging. De wed-
denachterstallen, de verbrekingsvergoedingen en het enkel vertrekvakantiegeld 
werden buiten de simulatie gelaten omdat ze afzonderlijk worden belast.

Mochten de voordelen integraal zijn toegekend in de vorm van een loonsverho-
ging, dan zouden de bijkomende ontvangsten uit de personenbelasting 58,5 mil-
joen euro hebben bedragen voor 2009. Die raming berust op de hypothese dat 
de werkgever een loonsverhoging zou hebben gestort die gelijk is aan het niet-
recurrente voordeel als dat systeem niet had bestaan.

Voor de vennootschapsbelasting (VenB) heeft de toekenning van een niet-recur-
rent voordeel in plaats van een loonsverhoging ook gevolgen. Inderdaad: het niet-
recurrente voordeel en de bijzondere bijdrage van 33 % zijn aftrekbare lasten voor 
de VenB. Die bedragen verschillen van de bedragen die de werkgever zou kunnen 
aftrekken wanneer hij een loonsverhoging toekent.

De onmogelijkheid om de bijdrage van 33 % en het bedrag van het niet-recurrente 
voordeel uit het geheel van de aftrekbare lasten te lichten, maakt iedere raming 
echter onmogelijk. Dat gegeven wordt nog versterkt door het ontbreken van infor-
matie over de reële aanslagvoet.

2.3 Georganiseerde controles

2.3.1 Controles door de RSZ

Als het bedrag van het per werknemer en per werkgever toegekende niet-recur-
rrent voordeel hoger komt te liggen dan het jaarlijkse plafond, worden voor het 
gedeelte boven dat plafond de gewone socialezekerheidsbijdragen afgehouden.

Door middel van de multifunctionele aangiften (DMFA) detecteert de RSZ syste-
matisch de werkgevers die het plafond per werknemer hebben overschreden. De 
RSZ corrigeert dan de DMFA of herkwalificeert het voordeel als loon (code 2: pre-
mies en gelijkaardige voordelen). Door de controles van de RSZ zijn 59 overschrij-
dingen voor 2009 aan het licht gekomen, waarvan in tien gevallen een herkwalifi-
catie als loon nodig was. Op die manier kon bijkomend 11.668,06 euro aan sociale 
bijdragen worden geïnd.

De RSZ controleert niet alleen het plafond maar gaat ook na of er een collectieve 
arbeidsovereenkomst is gesloten en of er een geldige toetredingsakte bestond 
vóór de toekenning van de niet-recurrente voordelen. Is dat niet het geval, dan 
wordt het voordeel onmiddellijk geherkwalificeerd als wedde en worden er soci-
alezekerheidsbijdragen geïnd. De controle hierop in 2009 heeft 188 werkgevers 
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opgespoord die niet in orde waren. Daarop heeft de RSZ die voordelen als wedden 
geherkwalificeerd en 187.320,77 euro aan bijkomende bijdragen geïnd.

De naleving van het maximumbedrag voor de niet-recurrente voordelen is een be-
langrijk element van het stelsel. Het is namelijk een voorwaarde om vrijstelling van 
de gewone socialezekerheidsbijdragen te verkrijgen. Gezien de resultaten van de 
RSZ met zijn controles, beveelt het Rekenhof die zeker te behouden.

Ook moet de RSZ blijven controleren of vooraf een toetredingsakte of een cao 
bestaat.

2.3.2 Controles van de FOD Financiën

In juni 2011 was ten behoeve van de Administratie van de Ondernemings- en In-
komensfiscaliteit nog geen enkele administratieve onderrichting gepubliceerd over 
de niet-recurrente voordelen en de fiscale controle waaraan die moeten worden 
onderworpen. Dat geldt zowel voor de personenbelasting en voor de belasting 
niet-inwoners/natuurlijke personen, als voor de vennootschapsbelasting. Binnen-
kort zou er echter een administratieve omzendbrief moeten verschijnen waarin 
wordt uitgelegd hoe die voordelen werken en wat de fiscale aspecten ervan zijn.

In zijn advies van 21 december 2010291 herinnert de Nationale Arbeidsraad eraan 
dat de controle a posteriori ressorteert onder de gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de RSZ en van de belastingadministratie.

De FOD Financiën controleert de naleving van het plafond van de niet-recurrente voor-
delen. Bij elektronische aangiften weigert het systeem het niet-recurrente voordeel in 
te voeren als het bedrag ervan hoger ligt dan het plafond. Bij aangiften op papier stuurt 
de belastingadministratie een bericht van wijziging naar de belastingplichtige.

2.4 Evaluatie van het stelsel van de niet-recurrente voordelen

2.4.1 Evaluatie van het doel van het stelsel

Het streefdoel van de niet-recurrente voordelen is “een zo eenvoudig mogelijk sys-
teem te creëren waarvan alle werkgevers, rekening houdend met de kmo-specifi-
citeiten, gebruik kunnen maken om de motivatie van hun werknemers te verhogen 
door ze te betrekken bij de verwezenlijking van collectieve doelstellingen.”292

Gezien de financiële gevolgen van het stelsel op de overheidsfinanciën en het 
sterke groeipotentieel ervan, zou het aangewezen zijn regelmatig de effecten er-
van te evalueren. Aan de hand van die evaluatie zou het mogelijk moeten worden 
na te gaan of de toekenning van niet-recurrente voordelen niet in de plaats komt 
van een gewone loonsverhoging. Op het moment van de audit was er geen derge-
lijke evaluatie gemaakt en evenmin een globale evaluatie van het gevoerde beleid. 
Bijgevolg pleit het Rekenhof ervoor dat een dergelijke evaluatie er komt.

2.4.2 Controle op de invoering van het stelsel

In 2010 hebben vertegenwoordigers van de FOD Werkgelegenheid (Algemene Di-
rectie Collectieve Arbeidsbetrekkingen) en van de RSZ (Algemene Directie van de 
Inspectiediensten) het systeem van de niet-recurrente voordelen gecontroleerd.

291 Nationale Arbeidsraad, Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen – Evaluatie van de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 90, advies 1.757, 21 december 2010, p. 5.

292 Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad, Uitvoering van het 
interprofessioneel akkoord 2007-2008: niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen , advies nr. 
1625, 20 december 2007, p. 3.
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Het stelsel werd doorgelicht door middel van een steekproef van 110 werkgevers. 
Die waren op evenwichtige wijze verdeeld over de verschillende provincies van het 
land, de activiteitssectoren en de omvang van de ondernemingen die een stelsel 
van niet-recurrente voordelen hadden ingevoerd via een cao (50 %) of via een 
toetredingsakte (50 %).

De inspectie van de sociale wetten heeft meegewerkt met de sociale inspectie 
en met de inspectiediensten van de RSZ. Zo heeft ze bij de ondernemingen die 
in de steekproef zaten, ter plaatse kunnen onderzoeken of het stelsel van de niet-
recurrente voordelen en hun aangifte via de DMFA correct werd toegepast of niet. 
Om te garanderen dat de controles een zekere uniformiteit bezaten, heeft de Al-
gemene Directie van de Inspectiediensten van de RSZ een lijst met te verifiëren 
punten opgesteld. De RSZ is daarbij als coördinator opgetreden en heeft twee 
nota’s opgesteld gericht aan de Nationale Arbeidsraad293.

Bij die enquête werd nergens vastgesteld dat er een loonsvermindering zou zijn 
doorgevoerd om de toekenning van niet-recurrente voordelen te compenseren. 
Dertig van de 110 gecontroleerde bedrijven (27 %) leefden de wetgeving of cao 
nr.  90 over de niet-recurrente voordelen echter niet na. Of de voordelen waren 
toegekend via een cao of via een toetredingsakte heeft geen invloed op het bedrag 
van de overtreding.

Bij elf overtredingen ging het om de naleving van de antidiscrimatiewetten. Som-
mige daarvan gingen om deeltijdse werknemers, om interimarissen of om werkne-
mers tijdens hun proefperiode die het voordeel niet konden krijgen. Andere had-
den betrekking op voorwaarden die anciënniteitgebonden waren.

In veertien dossiers stelden de inspecteurs vast dat de verwezenlijking van de ge-
vraagde resultaten manifest verzekerd was bij de indiening van de niet-recurrente 
voordelen.

In drie gevallen kon de verwezenlijking van de doelstellingen niet worden gecon-
troleerd vanwege het mondiale karakter van de doelstellingen of omdat de gege-
vens niet waren geïndividualiseerd in de boekhouding. In vijf dossiers waren de 
doelstellingen dan weer onduidelijk geformuleerd. Dergelijke gevallen wijzen op 
de noodzaak om transparante doelstellingen vast te stellen waarvan kan worden 
gecontroleerd of ze zijn verwezenlijkt en derhalve of de voordelen kunnen worden 
toegekend.

In 24 gevallen stelden de inspecteurs vast dat de resultaten niet of slechts onvol-
ledig aan de werknemers waren meegedeeld.

In drie gevallen had de werkgever de niet-recurrente voordelen toegekend hoewel 
dat niet mocht omdat de doelstellingen niet waren bereikt.

In twaalf dossiers ten slotte had de cao of de toetredingsakte al bestaande voor-
delen- of bonussensystemen omgezet in niet-recurrente voordelen zonder daarbij 
de wettelijke voorwaarden in acht te nemen.

In mei 2011 waren de dossiers uit die steekproef die problemen bevatten, in onder-
zoek bij de juridische dienst van de RSZ. Die moet zich uitspreken over de even-
tuele herkwalificering van de uitgekeerde niet-recurrente voordelen als wedde. Bij 
herkwalificatie zal de werkgever de klassieke sociale bijdragen moeten betalen. 
Aangezien die herkwalificering ook een fiscale weerslag heeft, zal de RSZ de FOD 
Financiën informeren over de betrokken ondernemingen.

293 Nota’s van de Algemene Directie van de Inspectiediensten van de RSZ aan de Nationale 
Arbeidsraad van 16 november 2010 en 9 december 2010.
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Gezien het aantal fouten en problemen die werden vastgesteld, beveelt het Reken-
hof een uitgebreider onderzoek aan, op basis van een risicoanalyse.

Dat de verwezenlijking van de doelstellingen niet vooraf mag vaststaan, vormt 
een essentiële voorwaarde van het stelsel van de toekenning van niet-recurrente  
voordelen. Toch wordt die voorwaarde niet gecontroleerd bij de goedkeuring 
van de cao of van de toetredingsakte. Het foutenpercentage dat bij een controle 
in 2010 werd vastgesteld (13 %), het sterke groeipotentieel van het stelsel van de 
niet-recurrente voordelen en de financiële impact op zowel de sociale zekerheid 
als de staatsbegroting maken dat het controleren van die voorwaarde een must 
is. Het Rekenhof beveelt bijgevolg aan dat cao nr. 90 zou worden aangepast. De 
werkgever zou in het toekenningsplan de verantwoording moeten bieden die het 
onzekere karakter van de te bereiken doelstellingen aantoont. Bovendien moet 
ook de wet van 21 december 2007 worden aangepast in die zin dat vooraf gecon-
troleerd moet worden of er onzekerheid heerst. De controle van die toegangsvoor-
waarde tot het stelsel van de niet-recurrente voordelen voor de ondernemingen 
zou misbruiken in de kiem moeten smoren.

Het Rekenhof beveelt ook een onderzoek a posteriori aan van de dossiers op ba-
sis van risico-indicatoren.

Tot slot zou de RSZ door de gegevens in de DMFA-fiches te controleren, kunnen 
opsporen of er zich verschuivingen hebben voorgedaan tussen al vooraf bestaan-
de voordelenstelsels en niet-recurrente voordelen. Die controle zou aan het licht 
kunnen brengen dat de premies en voordelen sterk zijn gedaald in vergelijking 
met het voorgaande jaar. Het Rekenhof dringt er bij de RSZ op aan een dergelijke 
controle in te voeren.

3 Conclusies en aanbevelingen

Sinds 1 januari 2008 kan een werkgever resultaatgebonden niet-recurrente voor-
delen toekennen. Het stelsel is erop gericht de werknemers te motiveren door hen 
nauwer te betrekken bij het halen van collectieve doelstellingen.

Op het ogenblik van de audit was het gevoerde beleid nog niet geëvalueerd. Op 
basis van zo’n evaluatie zou nochtans kunnen worden nagegaan of de werkne-
mers beter gemotiveerd zijn en of de niet-recurrente voordelen niet in de plaats 
komen van een gewone loonsverhoging.

Die evaluatie is nog meer noodzakelijk omdat de wet voorziet in een bijzondere 
sociale en fiscale behandeling voor de financiële voordelen die aan werknemers 
worden toegekend beneden een geïndexeerd plafond. Die bijzondere behande-
ling is wel gekoppeld aan de voorwaarde dat vooraf vastgestelde doelstellingen 
worden gerealiseerd. Die doelstellingen moeten duidelijk afgebakend, transparant, 
definieerbaar/meetbaar en verifieerbaar zijn. De verwezenlijking ervan moet bij de 
indiening van het toekenningsplan onzeker zijn.

Sinds zijn invoering in 2008 heeft het stelsel van de resultaatgebonden niet-recur-
rente voordelen steeds meer succes. Het bedrag van de toegekende voordelen is 
gestegen van 63 miljoen euro in 2008 tot 150 miljoen euro in 2009 en zou in 2010 
278 miljoen euro moeten bereiken. Het stelsel heeft nog een sterk groeipotentieel, 
vermits het aandeel van de betrokken werknemers vandaag de dag nog steeds 
beperkt is.

In vergelijking met een loonsverhoging van eenzelfde bedrag, zorgt de toekenning 
van niet-recurrente voordelen volgens de berekeningen van het Rekenhof voor 
een verlies aan sociale bijdragen voor de sociale zekerheid van de loontrekkenden 
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van 16,5 miljoen euro in 2009. Op fiscaal vlak zou dat 58,5 miljoen euro bedragen 
in 2009.

Door het toenemende succes, het sterke groeipotentieel, de financiële impact en 
de resultaten van een controle bij een beperkte steekproef van ondernemingen, 
vergt het stelsel van de niet-recurrente voordelen een strikte controle.

In de allereerste plaats bepleit het Rekenhof een aanpassing van cao nr. 90, zodat 
de werkgever wordt verplicht in het toekenningsplan de verantwoording te verstrek-
ken waarmee kan worden vastgesteld dat er nog onzekerheid bestaat over de te 
bereiken doelstellingen. Bovendien moet ook de wet van 21 december 2007 wor-
den aangepast om een controle vooraf van die onzekerheid op te leggen.

Vervolgens beveelt het Rekenhof de RSZ aan de controles van de naleving van 
het maximumbedrag voort te zetten. Daarnaast moet de RSZ ook blijven nagaan 
of er vóór de betaling van een niet-recurrent voordeel een toetredingsakte of een 
cao bestond.

Gezien het aantal fouten en problemen die werden vastgesteld tijdens de controle 
in 2010, beveelt het Rekenhof ook een onderzoek a posteriori aan, op basis van 
risico-indicatoren.

Tot slot moet de RSZ controleren of er zich een eventuele verschuiving heeft voor-
gedaan tussen een vorig premiestelsel en de toekenning van niet-recurrente voor-
delen. Dat moet specifiek gebeuren voor al de ondernemingen waarvoor de pre-
mies en de voordelen sterk zijn afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar.

4 Tegensprekelijke procedure en antwoord van de minister

Op 9 augustus 2011 heeft het Rekenhof het ontwerpartikel aan de minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid en de minister van Financiën gezonden. Een 
kopie werd gestuurd aan de administrateur-generaal van het RSZ en de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD Financiën.

De minister van Sociale Zaken heeft geantwoord op 14 september 2011.

In haar antwoord signaleert de minister van Sociale Zaken dat de RSZ zijn contro-
les op het plafond van de niet-recurrente voordelen en op het bestaan vooraf van 
een toetredingsakte of een cao zal voortzetten.

Daarnaast geeft de minister aan dat de betrokken inspectiediensten de controle a 
posteriori van de dossiers zullen voortzetten gebaseerd op risico-indicatoren.

In overeenstemming met de aanbeveling van het Rekenhof, zal de RSZ proberen 
een eventuele verschuiving van een bestaand systeem van premies en voordelen 
naar een systeem van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen te detecteren.



160 Boek 2011 over de Sociale Zekerheid – Rekenhof, oktober 2011

RIZIV: Beroepsherinschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid

In de sector ziekte- en invaliditeitsverzekering werden bepalingen goedgekeurd 
om te zorgen voor een betere beroepsherinschakeling van personen in arbeids-
ongeschiktheid.

Sinds 2009 worden financiële stimuli toegekend aan sociaal verzekerden die een 
herinschakelingsprogramma volgen. De geldende sociale en fiscale regels be-
schermen hen echter niet tegen alle financiële nadelen.

Heel wat ziekenfondsen maken geen gebruik van dit beleid. Het gebrek aan initi-
atieven kan worden verklaard door de aanzienlijke werkbelasting die herinscha-
kelingsdossiers met zich brengen en door de onvoldoende goed gedefinieerde 
verplichtingen van de adviserend geneesheren. Het RIZIV heeft daarenboven in 
die sector geen geformaliseerde enkele controle uitgebouwd.

1 Context

1.1 Algemeen kader

De bevordering van de beroepsherinschakeling was een initiatief van het conclaaf 
van Oostende van 20 en 21 maart 2004, en werd door de minister van Sociale 
Zaken opgenomen in zijn algemene beleidsnota 2006294. In deze nota wordt aan-
gedrongen op de voorbereiding van een globaal plan voor alle werknemers die 
arbeidsongeschikt zijn in het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, van 
de arbeidsongevallen of van de beroepsziekten.

De sociale wetgeving moest worden aangepast om de maatregelen voor wederte-
werkstelling te verbeteren en om de werkloosheidsvallen te bestrijden.

De adviserend geneesheren van de ziekenfondsen zouden een ruimere wettelijke 
opdracht moeten krijgen: ze zouden de beroepsherinschakeling moeten opvolgen 
en de resterende werkcapaciteiten van invaliden evalueren.

In besluiten zouden de regels moeten worden gedefinieerd om personen te selec-
teren die ondanks hun arbeidsongeschiktheid konden worden toegelaten tot een 
programma voor beroepsherinschakeling. Ook moesten de opleidingsprogram-
ma’s worden gepreciseerd die in aanmerking komen voor de herinschakeling en 
de tenlasteneming van de kosten ervan.

Het was ook de bedoeling de mensen te stimuleren om opnieuw te gaan werken 
door aansporende maatregelen.

Tot slot moesten de federale en gedefedereerde entiteiten overleggen om de struc-
turen op het vlak van beroepskeuze, opleiding en begeleiding doeltreffender te 
gebruiken.

1.2 Onderzoeksmethode

In zijn onderzoek van april tot juli 2011 heeft het Rekenhof geëvalueerd in hoeverre 
de doelstellingen van aan het beleid op het vlak van beroepsherinschakeling wer-
den gerealiseerd.

294 Parl. St. Kamer, 28 november 2005, DOC 51 2045/024, Algemene beleidsnota van de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid, p. 41.
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Het auditdomein is beperkt tot de ziekte- en invaliditeitsverzekering. De beroeps-
herinschakeling van slachtoffers van een arbeidsongeval of van personen die een 
beroepsziekte hebben, wordt bijgevolg niet onderzocht.

Het heeft de informatie verzameld die bij het RIZIV beschikbaar was over be-
roepsherinschakeling. Het heeft interne studies, administratieve en statistische 
verslagen geanalyseerd om een eerste balans van het beheer van die sector op 
te maken. De beschikbare informatie werd vervolledigd door interviews met de 
bevoegde ambtenaren.

Bij de initiatieven van het RIZIV werd bijzondere aandacht besteed aan het part-
nerschap met de VDAB en aan de lopende onderhandelingen met de andere op-
leidings- en plaatsingsinstellingen.

1.3 Tegensprekelijke procedure

Het Rekenhof heeft zijn bevindingen op 9 augustus 2011 overgezonden aan het 
RIZIV en aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. De minister 
heeft op 5 september 2011 in overleg met het RIZIV geantwoord. Dat antwoord is 
opgenomen in punt 5 van dit artikel.

2 Opbouw van het wettelijk en reglementair kader

2.1 Wedertewerkstelling

In 2006 keurde het parlement een wet houdende diverse maatregelen inzake be-
roepsinschakeling295 goed. Die heeft vooral een administratieve draagwijdte: het 
beheer van het beleid inzake beroepsherinschakeling, dat aanvankelijk was opge-
dragen aan het college van geneesheren-directeurs bij de dienst Geneeskundige 
Verzorging van het RIZIV, wordt overgedragen naar de Geneeskundige Raad voor 
Invaliditeit van het RIZIV.

2.1.1 Uitbreiding van de opdracht van de adviserend geneesheren

De adviserend geneesheren van de ziekenfondsen worden door de wet van 
2006 belast met het toezien op de beroepsherinschakeling van de personen die 
arbeidsongeschikt zijn. Ze moeten daartoe alle nodige maatregelen nemen. De 
specifieke regels voor die opdracht en de middelen die moeten worden ingezet, 
worden echter niet nader gedefinieerd.

Het streven om een globaal plan voor alle arbeidsongeschikte werknemers te ma-
ken, wordt niet geconcretiseerd. De stelsels van de ziekte- en invaliditeitsverzeke-
ring, van de beroepsziekten of van de arbeidsongevallen pakken de beroepsherin-
schakeling nog steeds verschillend aan.

In de sector van de beroepsziekten wordt systematisch geëvalueerd of een be-
roepsherscholing opportuun is zodra een werknemer de schadelijke beroepsacti-
viteit296 definitief stopzet. Bij het Fonds voor Beroepsziekten houdt een dienst van 
sociaal assistenten zich met die opdracht bezig in samenwerking met de werkge-
legenheids- en opleidingsinstellingen van de gewesten en de gemeenschappen.

295 Wet van 13 juli 2006 houdende diverse maatregelen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen 
en inzake beroepsinschakeling.

296 Koninklijk besluit van 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot 
personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn.
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In de sector van de arbeidsongevallen ligt het initiatief op het vlak van beroepsher-
scholing bij de adviserend geneesheer van de private verzekeringsmaatschappij 
die het slachtoffer van het arbeidsongeval vergoedt297. Het Fonds voor Arbeids-
ongevallen heeft vastgesteld dat er weinig initiatieven worden genomen. Om de 
bekwaamheid inzake wedertewerkstelling of herscholing beter tot uiting te laten 
komen versterkt de wet van 2006 de verplichtingen van de adviserend genees-
heren op het vlak van arbeidsongevallen298. Op grond van de wet moeten ze zich 
in elk onderzoeksverslag uitspreken over de resterende capaciteiten en over de 
mogelijkheden om het werk te hervatten, eventueel na maatregelen voor het her-
stellen van de arbeidsgeschiktheid. Deze wettelijke bepaling wacht echter nog op 
een uitvoeringsbesluit en werd bij het afsluiten van het onderzoek (juli 2011) nog 
steeds niet toegepast.

2.1.2 Herinschakelingsprogramma’s en toetredingsvoorwaarden

Volgens de programmawet van 2006 moet de regering preciseren welke program-
ma’s in aanmerking komen in het kader van beroepsherinschakeling en de toe-
tredingsvoorwaarden voor arbeidsongeschikte personen bepalen. Het koninklijk 
besluit van 30 maart 2009299 stelt de herinschakelingsprogramma’s open voor een 
breed publiek: iedereen die arbeidsongeschikt is, kan er zonder beperking aan 
deelnemen.

Evenzo komen alle herinschakelingsprogramma’s in aanmerking, voor zover ze de 
initiële werkbekwaamheid geheel of gedeeltelijk willen herstellen of de potentiële 
werkbekwaamheid willen valoriseren.

2.1.3 Stimuli

Een arbeidsongeschikte persoon die aan een programma voor beroepsherscho-
ling deelneemt, maakt aanspraak op een premie van één euro per effectief ge-
volgd uur opleiding, omkadering of scholing. Als hij het programma met succes 
doorloopt, ontvangt hij een forfaitaire toelage van 250 euro300.

De ministerraad heeft in het kader van de begroting 2011 beslist de uurpremie op 
te trekken tot vijf euro en de forfaitaire slaagpremie tot 500 euro301.

Om ervoor te zorgen dat de persoon op het einde van het herinschakelingspro-
gramma effectief opnieuw aan het werk gaat, kan het RIZIV ook de kosten van de 
effectieve herinschakeling bij een werkgever ten laste nemen. Die tenlasteneming 
wordt toegestaan voor zover de kosten in verhouding staan tot het doel dat men 
wil bereiken302.

2.1.4 Doeltreffender gebruik van de structuren inzake beroepskeuze

Het RIZIV heeft overleg met de ziekenfondsen en de opleidings- en plaatsingsin-
stellingen georganiseerd om de structuren op het vlak van beroepskeuze, oplei-

297 Artikel 23 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
298 Artikel 72 van de wet van 13 juli 2006 houdende diverse maatregelen inzake beroepsziekten en 

arbeidsongevallen en inzake beroepsinschakeling.
299 Koninklijk besluit van 30  maart 2009  tot wijziging, wat de beroepsherscholing betreft, van het 

koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

300 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 2009 tot wijziging, wat de beroepsherscholing 
betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

301 Kennisgeving van de ministerraad van 24 maart 2011 (2010A22420.005)
302 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 2009 tot wijziging, wat de beroepsherscholing 

betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.
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ding of begeleiding doeltreffender te gebruiken. Verderop onder punt 3.2.1 wordt 
beschreven welke stappen het RIZIV in dat vlak heeft ondernomen.

2.2 Strijd tegen de werkloosheidsvallen

De sociale reglementering werd gewijzigd om de strijd aan te binden tegen de 
werkloosheidsvallen. Doel ervan is de rechten die invaliden hebben verworven, te 
vrijwaren ingeval van beroepsherinschakeling.

Het behoud van de sociale rechten is echter beperkt in de tijd. Zes maanden na de 
beroepsherinschakeling moet de adviserend geneesheer de arbeidsongeschikt-
heid opnieuw evalueren, rekening houdend met de nieuw verworven beroepscom-
petenties303. Als er geen sprake meer is van 66 % ongeschiktheid, wordt de per-
soon niet meer als invalide beschouwd.

Als de betrokkene opnieuw arbeidsongeschikt wordt gedurende de twee daarop-
volgende jaren, zal hij nochtans zijn initiële uitkeringen terugkrijgen.

Het recht op verhoogde kinderbijslag en op verhoogde terugbetaling van de ge-
neeskundige verzorging wordt gedurende twee jaar304 na het einde van de ar-
beidsongeschiktheid gehandhaafd.

Het Rekenhof stelt vast dat die bepalingen niet altijd kunnen vermijden dat de in-
valide die opnieuw gaat werken, inkomen verliest.

Een invalide die heringeschakeld is, wordt als een gewone werknemer beschouwd. 
Als hij zijn job verliest, valt hij onder de werkloosheidsreglementering en zullen zijn 
uitkeringen berekend worden op basis van de laatste inkomsten die hij ontvangen 
heeft na zijn beroepsherinschakeling.

De wetgeving heeft anderzijds geen rekening gehouden met de belastingvermin-
deringen die aan invaliden worden toegekend. Bij beroepsherinschakeling verliest 
een invalide bijgevolg het voordeel van de vrijgestelde quotiteit voor de berekening 
van de inkomstenbelasting305, d.i. 1.370 euro voor het inkomen 2010. Hij verliest 
ook de vermindering van 10 of 20 % van de onroerende voorheffing die aan inva-
lide gezinshoofden of echtgenoten wordt toegekend306.

3 Beheer van het herinschakelingsbeleid door het RIZIV

3.1 Tenlasteneming van de herinschakelingsprogramma’s

Het RIZIV heeft in juni 2010 een nieuwe administratieve cel opgericht die het beleid 
inzake beroepsherinschakeling beheert. Ze bestaat uit twee sociale deskundigen, 
twee verpleegkundigen en een coördinator.

De cel behandelt in samenwerking met de geneesheren-inspecteurs van de dienst 
Uitkeringen de aanvragen die de adviserend geneesheren indienen om de pro-
gramma’s voor beroepsherinschakeling ten laste te nemen.

303 Artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 maart 2009 tot wijziging, wat de beroepsherscholing 
betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

304 Artikel 195 van de programmawet van 27 december 2006 en artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 11 januari 2007 tot uitvoering van artikel 56, § 2, derde lid, van de samengeordende wetten 
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

305 Artikelen 131, tweede lid, en 135 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
306 Artikel 257 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.
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In 2010 hebben de adviserend geneesheren aanvragen ingediend voor 438 per-
sonen. De Geneeskundige Raad voor Invaliditeit van het RIZIV heeft zijn toestem-
ming verleend voor 154 onderzoeken voor beroepskeuze. Ze werden toevertrouwd 
aan verschillende provinciale, regionale, federale of universitaire deskundigencen-
tra die gespecialiseerd zijn in de beroepskeuze van al dan niet valide personen. 
Er werden 186 opleidingsaanvragen goedgekeurd (terwijl er twaalf werden gewei-
gerd).

In de eerste zes maanden van 2011 werden voor 170 personen herinschakelings-
aanvragen ingediend. Er werden 94 onderzoeken voor beroepskeuze toegelaten, 
en 71 opleidingsaanvragen goedgekeurd (terwijl er zeven werden geweigerd).

Volgens de financiële informatie die het RIZIV bezorgde, beliepen de werkelijke uit-
gaven voor de tenlasteneming van de herinschakelingsprogramma’s 1,43 miljoen 
euro in 2010, terwijl het budget op 5,24 miljoen euro was geraamd. In 2011 werd 
een budget van 11 miljoen euro uitgetrokken.

3.2 Ontwikkeling van het herinschakelingspotentieel

3.2.1 Algemene demarche

De adviserend geneesheren van de ziekenfondsen hebben een heel ruime op-
dracht. Ze moeten “toezien” op de beroepsherinschakeling van personen in ar-
beidsongeschiktheid en moeten dus evalueren in hoeverre ze bekwaam zijn op-
nieuw een activiteit op te nemen. Als ze daartoe voldoende in staat zijn, moeten de 
geneesheren vervolgens de beroepskeuze en de geschikte opleiding bepalen, en 
dan steun verlenen bij het zoeken naar een effectieve job. Voor elk van die taken 
moeten de geneesheren een instelling of consultant zoeken die een aangepaste 
service aanbiedt.

Het RIZIV telt 324 adviserend geneesheren (in VTE) voor 278.071 invaliden, wat 
neerkomt op gemiddeld één geneesheer voor 858  invaliden307. Dat aantal werd 
niet opgetrokken om het hoofd te bieden aan de nieuwe opdracht van beroeps-
herinschakeling. Die geneesheren moeten ook de primaire ongeschiktheden op-
volgen308 en spelen ook een rol bij de tenlasteneming van allerlei soorten genees-
kundige verzorging. Uit al die elementen blijkt duidelijk dat er slechts beperkte tijd 
overblijft om de opdracht van beroepsherinschakeling te vervullen.

In die context heeft het RIZIV zich als prioriteit gesteld een geïntegreerd diensten-
aanbod voor de adviserend geneesheren van de ziekenfondsen te ontwikkelen. In 
die optiek werden onderhandelingen gevoerd met de opleidings- en plaatsings-
instellingen van de gewesten en de gemeenschappen, die als geprivilegieerde 
gesprekspartners werden beschouwd om de beroepskeuze, de opleiding en het 
zoeken naar werk te coördineren.

De onderhandelingen hebben in februari 2011 een eerste resultaat opgeleverd. 
Het RIZIV heeft immers een proefproject met de VDAB gesloten. De gewestelijke 
instelling zal maximum 100 arbeidsongeschikte personen mogen onthalen in hun 
traject van beroepsherinschakeling (cf. 3.2.2 infra).

Het Rekenhof merkt op dat geen vergelijkbare overeenkomst werd gesloten met 
de bevoegde instellingen van de andere gewesten en gemeenschappen. In sep-
tember 2011 waren gesprekken aan de gang om akkoorden te sluiten die vergelijk-
baar zijn met het akkoord dat met de VDAB werd gesloten.

307 Arbeidsongeschiktheid van meer dan een jaar.
308 Arbeidsongeschiktheid van een dag tot een jaar.
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De tenlasteneming van alle herinschakelingsprocessen door de opleidings- en 
plaatsingsinstellingen is een belangrijke stap. Door dat partnerschap zal de taak 
van de adviserend geneesheren vereenvoudigd worden en zal hun werkschema 
worden verlicht. Er moet nog voor worden gezorgd dat de adviserend geneeshe-
ren goed inspelen op de vragen van de invaliden en een herinschakeling op gang 
weten te brengen in alle gevallen waarin een invalide daartoe in staat is.

Het RIZIV heeft opgemerkt dat zowel de adviserend geneesheren als de sociaal 
verzekerden onvoldoende op de hoogte zijn van de reglementering en de regels 
voor beroepsherinschakeling. Dat gegeven vormt een belemmering voor de goede 
ontwikkeling van het herinschakelingsbeleid. De Cel Re-integratie van het RIZIV 
heeft daarom verschillende initiatieven genomen om de geneesheren en de inva-
liden beter te informeren.

Er werd een omzendbrief aan de ziekenfondsen gericht over de beroepsherscho-
ling in het kader van de verzekering van de werknemers. In die omzendbrief wordt 
een beknopte presentatie gegeven van het wettelijke kader, de prestaties die in 
aanmerking komen, de kosten die het RIZIV draagt en de financiële stimuli die 
worden toegekend aan personen die aan een herinschakeling beginnen. De om-
zendbrief definieert tot slot de inhoud van de opdracht van de adviserend genees-
heren in de fase van de beroepskeuze, de beroepsherscholing, de evaluatie en de 
effectieve herinschakeling.

Er worden voor de professionals van de herinschakeling studiedagen georgani-
seerd. Ook wordt aan een brochure gewerkt voor arbeidsongeschikte personen.

Bij de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit werden ook werkgroepen opgericht 
om o.m. een systematische aanpak van de herinschakeling te ontwikkelen en richt-
lijnen voor de adviserend geneesheren voor te bereiden.

3.2.2 Tussen de VDAB en het RIZIV gesloten partnerschapsovereenkomst

Het RIZIV heeft in februari 2011 een partnerschapsovereenkomst met de VDAB 
gesloten. De VDAB verbindt zich ertoe honderd arbeidsongeschikte personen ten 
laste te nemen in een traject voor professionele herinschakeling.

De VDAB verbindt zich ertoe opleidingen voor te stellen die garanderen dat de 
personen opnieuw aan het werk kunnen. In de overeenkomst wordt aangegeven 
dat 80 % van de personen die worden toegelaten tot een herinschakelingstraject, 
geschikt zullen moeten worden verklaard om een nieuw beroep uit te oefenen.

In concreto heeft de tenlasteneming waarvan sprake in de overeenkomst tussen 
het RIZIV en de VDAB enkel betrekking op de volledige herscholing vanaf het on-
derzoek naar een beroepskeuze via competentieversterkende activiteiten tot het 
zoeken van een job. In de marge van de overeenkomst zullen de adviserend ge-
neesheren zoals vroeger gericht een beroep kunnen doen op de VDAB voor een 
specifieke beroepskeuze of opleiding.

Voor het volledige individuele traject zal het RIZIV 12.500 euro kosten ten laste 
nemen. De facturatie zal in twee fasen gebeuren. De eerste factuur van 2.532 euro 
zal na afloop van de beroepskeuzefase worden opgesteld, terwijl een tweede fac-
tuur van 9.968 euro zal worden opgesteld na een traject van zes maanden.

Gelet op het groot aantal personen dat door het herinschakelingsbeleid beoogd 
wordt, zal uit de kandidaten voor een herscholingstraject bij de VDAB, een selectie 
moeten worden gemaakt.
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Het RIZIV verbindt zich ertoe de kandidaten zo goed mogelijk te selectioneren om 
de slaagkansen te verhogen. Het Rekenhof onderstreept in dat verband dat de ad-
viserend geneesheren niet verplicht zijn de resterende capaciteit te evalueren. Het 
zal dus voor het RIZIV moeilijk zijn de personen te selecteren die de beste kansen 
op wedertewerkstelling hebben na het doorlopen van het herscholingsprogramma.

Uit billijkheidsoverwegingen bepaalt de overeenkomst dat een selectie wordt ge-
maakt die de kenmerken van heel de populatie van de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering zo goed mogelijk weerspiegelt. Er worden criteria gehanteerd zoals de 
geografische spreiding, de aard van de functionele beperkingen en de looptijd 
van de arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van het onderzoek (juli 2011) was 
slechts één traject aangevraagd en aangevat. Er rijst dus nog geen probleem bij 
het selecteren van de kandidaten voor het herinschakelingstraject.

De overeenkomst regelt alle procedures die de VDAB moet volgen om het herin-
schakelingsprogramma op te stellen en het RIZIV in staat te stellen op te volgen 
of het goed verloopt. De adviserend geneesheer en het RIZIV worden via een 
computerlink op de hoogte gehouden van de gevolgde modules en van de on-
dernomen demarches. Bij de sleutelmomenten van het traject zal de vorige fase 
worden geëvalueerd en zal de inhoud van de volgende fase meer concreet worden 
beschreven.

Na afloop van het traject zal een eindverslag worden opgesteld om de adviserend 
geneesheer in staat te stellen een nieuwe medische evaluatie te maken, rekening 
houdend met de nieuw verworven competenties.

De overeenkomst bepaalt ook dat de VDAB een controle a posteriori zal organise-
ren. Hij zal de werkelijke kosten van elk individueel traject berekenen en in detail 
beschrijven welke acties werden ondernomen en tot welke resultaten ze hebben 
geleid. Hij zal de tewerkstellinggraad bepalen drie, zes en negen maanden na het 
einde van het herinschakelingstraject. Die elementen zullen worden gebruikt om 
de kosten en de doeltreffendheid van het project tegen elkaar af te wegen.

3.2.3 Oprichting van de taskforce “Arbeidsongeschiktheid”

In de nieuwe bestuursovereenkomst van het RIZIV voor de periode 2010-2012 is 
een project Taskforce “Arbeidsongeschiktheid”309 opgenomen. Dat wil voorname-
lijk het systeem van beroepsherinschakeling en het beheer310 ervan laten evolue-
ren.

De conclusies en aanbevelingen van die groep werden in maart 2011 officieel be-
kendgemaakt door het beheerscomité van de uitkeringsverzekering van de werk-
nemers van de dienst voor Uitkeringen van het RIZIV. Van de beroepsherinscha-
keling wordt een globale appreciatie in de volgende bewoordingen geformuleerd: 
“Op het vlak van de beroepsreïntegratie van arbeidsongeschikte personen moet 
in België nog heel wat werk worden verricht. In tegenstelling tot landen met een 
vergelijkbaar socialezekerheidssysteem is in ons land geen gecoördineerde stra-
tegie uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat de rechthebbenden van de uitke-
ringsverzekering aan het werk blijven of worden gezet”.

De aanbevelingen van de werkgroep beogen niet de wettelijke bepalingen. Ze zijn 
veeleer gericht op de ontwikkeling van methodologische instrumenten en richtlij-
nen voor de adviserend geneesheren. Het is de bedoeling meetinstrumenten in te 

309 Artikel 17 van de bestuursovereenkomst van 21 augustus 2009.
310 Bij het project zijn heel wat actoren van het herinschakelingsbeleid betrokken zoals het algemeen 

beheerscomité van het RIZIV, de Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, 
het beheerscomité van de uitkeringen, de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, de 
verzekeringsinstellingen en het Fonds voor Arbeidsongevallen. 
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voeren en wetenschappelijke criteria te kiezen die zouden zorgen voor een betere 
inaanmerkingneming van de medische ongeschiktheid en de capaciteiten van het 
individu op de arbeidsmarkt. Er wordt geadviseerd het geneeskundig attest van 
arbeidsongeschiktheid aan te passen om beter de nadruk te leggen op de reste-
rende competenties.

De adviserend geneesheren moeten beter rapporteren over herinschakeling. Er 
wordt gedacht aan een globaal geïnformatiseerd dossier waarin alle acties zouden 
worden geregistreerd die de adviserend geneesheer heeft ondernomen voor de 
beroepsherinschakeling.

Er worden verschillende gespecialiseerde steunvormen voorgesteld om de advise-
rend geneesheren te helpen en om de persoon in arbeidsongeschiktheid steun te 
bieden bij zijn re-integratiedemarches.

De werkgroep beveelt aan de actoren op te leiden, te responsabiliseren en te sen-
sibiliseren. Ze raadt aan een financiële verantwoordelijkheid voor de ziekenfond-
sen in te stellen op het vlak van het beheer van de arbeidsongeschiktheid.

Tot slot adviseert de werkgroep na te denken over hoe de negatieve financiële 
gevolgen van de hervatting van een activiteit in een minder goed bezoldigd werk 
beter kunnen worden geneutraliseerd.

3.2.4 Oprichting van de Cel Kwaliteit en Onderzoek Arbeidsongeschiktheid

Het RIZIV heeft in januari 2011 een cel Kwaliteit en Onderzoek Arbeidsongeschikt-
heid bij zijn dienst Uitkeringen opgericht. Die wordt beheerd door een geneesheer, 
die gedurende twee dagen per week wordt bijgestaan door een attaché. De pro-
jecten die de cel opstart, willen onder meer best practices definiëren. Daarbij zal 
rekening worden gehouden met de beroepsherinschakeling.

3.3 Opvolging en controle van het herinschakelingsbeleid

3.3.1 Registratie en analyse van de gegevens door het RIZIV

Het RIZIV registreert sinds juli 2009 bepaalde gegevens die het nuttig acht om het 
herinschakelingsbeleid op te volgen. Met die gegevens kan een activiteitenbalans 
worden opgesteld.

Voor 2010 stelt het RIZIV vast dat 0,16 % van de invaliden betrokken waren in een 
traject van beroepsherinschakeling. Hun leeftijd schommelde tussen 20 en 29 jaar 
(11 %), tussen 30 en 49 jaar (82 %) en tussen 50 en 59 jaar (7 %). De mannen wa-
ren talrijker dan de vrouwen (58 %). 53 % woonde in Wallonië, 37 % in Vlaanderen 
en 9 % in Brussel.

Voor 44 % van de personen in beroepsherinschakeling was de arbeidsongeschikt-
heid te wijten aan een aandoening van de spieren en beenderen. Meestal ging het 
om een aandoening aan de rug. De tweede grote groep van aandoeningen wordt 
gevormd door de groep van mentale pathologieën (19 %). Tot slot leed 17 % aan 
letsels zoals breuken, verstuikingen, verrekkingen, wonden...

Vooraleer die personen arbeidsongeschikt werden, oefenden ze uiteenlopende 
beroepen uit, zowel handenarbeid als kantoorwerk.

Voor 50 % van de geanalyseerde trajecten werd het beroepskeuzeonderzoek bin-
nen de twee jaar na de arbeidsongeschiktheid ten laste genomen.
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In 2010 heeft het RIZIV vernomen dat er 33 opleidingen werden onderbroken. Het 
heeft vijf opleidingen geregistreerd die met succes werden afgesloten, waarvan er 
drie tot een nieuwe baan hadden geleid.

3.3.2  Controle van de praktijken van de adviserend geneesheren van de zieken-
fondsen

De wetgeving die op de beroepsherinschakeling van toepassing is, kent aan de 
adviserend geneesheren een overwegende positie en verantwoordelijkheid toe.

Bij het doornemen van het aantal dossiers die bij de Cel Re-integratie zijn gere-
gistreerd, heeft het Rekenhof het resultaat van de optredens van de adviserend 
geneesheren in die sector berekend311.

Het heeft vastgesteld dat het aantal ingediende dossiers meestal laag lag en sterk 
schommelde tussen de ziekenfondsen: het aantal vertegenwoordigde immers 
0 tot 0,8 % van het aantal invaliden dat elk ziekenfonds ten laste neemt. 29 van 
de 71 ziekenfondsen hadden geen enkel dossier ingediend. Daaronder vallen de 
13 gewestelijke kantoren van de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 
(HZIV).

Op die basis kan men hooguit vaststellen dat sommige geneesheren stappen on-
dernemen terwijl anderen dat helemaal niet doen. Het RIZIV heeft geen bijko-
mende analyse gemaakt om de uiteenlopende medische praktijken te verklaren 
op basis van objectieve en betrouwbare vaststellingen, o.m. over het profiel van de 
verzekerden die de adviserend geneesheren ten laste nemen of over de diensten 
die in hun streek beschikbaar zijn voor beroepskeuze en opleiding.

Controles van de dienst voor Administratieve Controle

Uit de vaststellingen van de dienst voor Administratieve Controle van het RIZIV 
blijkt dat de adviserend geneesheren de capaciteit tot wedertewerkstelling niet 
altijd juist evalueren.

Uit de in 2009 uitgevoerde controle van de sociale fraude is immers gebleken dat 
430 invaliden van 66 % of meer met een uitkering een beroepsactiviteit uitoefen-
den, die al dan niet bij de RSZ werd aangegeven, zonder daarvoor de toestem-
ming te hebben van de adviserend geneesheren312.

Het aantal vastgestelde gevallen vertegenwoordigt een heel variabel aandeel van 
de totale populatie invaliden die elke adviserend geneesheer opvolgt. Zo bleek er 
bij bepaalde ziekenfondsen geen enkel geval te zijn vastgesteld. In andere gevallen 
vertegenwoordigde het aantal invaliden die niet-toegelaten activiteiten uitoefenden 
tot 0,42 % van de invaliden met een uitkering. Het gemiddelde lag op 0,15 %.

Het RIZIV geeft als verklaring voor het verschijnsel van niet-toegelaten werk dat de 
geneeskundige toestand van een invalide tussen twee bezoeken bij de adviserend 
geneesheer kan evolueren.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat bij de ziekenfondsen die het hoogste percen-
tage niet-toegelaten werk vertonen, geen grondige controle werd uitgevoerd in ver-
band met de frequentie van de geneeskundige onderzoeken (zie hierna).

311 De verhouding die berekend wordt is het aantal dossiers dat de geneesheren van elk ziekenfonds 
hebben ingediend gedeeld door het aantal invaliden dat die ziekenfondsen ten laste nemen.

312 Zie ook: Rekenhof, Boek 2010 over de Sociale Zekerheid, oktober 2010, p.116-117. Ter beschikking 
op www.rekenhof.be. 
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Controles van de dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle

De adviserend geneesheren moeten de evolutie van de arbeidsongeschiktheid 
van de verzekerden van zo nabij mogelijk opvolgen en er een zo realistisch moge-
lijke evaluatie van maken. Hun verplichtingen in dat verband zijn gedefinieerd in de 
wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de uitvoeringsbesluiten ervan en de 
richtlijnen opgesteld door het comité van de dienst voor Geneeskundige Evaluatie 
en Controle van het RIZIV.

In 1997 heeft de dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RI-
ZIV (DGEC) een project opgestart voor het evalueren van de praktijken van de 
adviserend geneesheren. De ziekenfondsen kregen een informaticaprogramma 
ter beschikking om alle gegevens te registreren over de geneeskundige en ad-
ministratieve handelingen van hun adviserend geneesheren. De geregistreerde 
gegevens hebben betrekking op heel het administratief en geneeskundig traject 
van de primaire ongeschiktheid (arbeidsongeschiktheid van een dag tot een jaar).

Sinds 2005 worden de gegevens doorgestuurd aan de DGEC die deze gebruikt in 
een vergelijkende statistiek. Doel daarvan is te controleren of de adviserend ge-
neesheren hun verplichtingen in de sector van de arbeidsongeschiktheid naleven.

Tot de geanalyseerde parameters behoren o.m. de periodes tussen de verschil-
lende bezoeken bij de adviserend geneesheer, de gemiddelde duur van de ar-
beidsongeschiktheid of het aantal beslissingen tot deeltijdse wedertewerkstelling.

Het controlesysteem is operationeel. In een analyseverslag kan een vergelijking 
worden gemaakt van de medische praktijken per geneesheer, per ziekenfonds of 
landsbond. De DGEC heeft echter vastgesteld dat de ziekenfondsen talrijke fouten 
bij de invoer hebben gemaakt. Hij kan dus de resultaten van zijn analyse niet vali-
deren. De invoer moet nog grondig worden gecontroleerd.

Het controlesysteem dat de DGEC heeft ontwikkeld is een belangrijke stap vooruit 
in het beheer van de primaire arbeidsongeschiktheid.

Het Rekenhof is van oordeel dat de demarche zou moeten worden verruimd naar 
de sector van de invaliditeit en die van de beroepsherinschakeling. De resultaten 
van de analyses zouden als performantie-indicatoren voor de implementatie van 
de financiële responsabilisering van de ziekenfondsen kunnen worden gebruikt.

4 Conclusies en aanbevelingen

De hervorming die door de wet van 2006 werd gerealiseerd, heeft geen signifi-
cante ontwikkeling van de beroepsherinschakeling mogelijk gemaakt. Het Reken-
hof stelt vast dat de uitgaven die in 2010 werden gedaan, veel lager liggen dan het 
budget dat voor dat beleid was uitgetrokken.

De wetgeving verplicht de adviserend geneesheren toe te zien op de beroepsher-
inschakeling van personen in arbeidsongeschiktheid. Het wettelijk en reglementair 
kader preciseert echter niet de procedures die moeten worden gevolgd bij de ge-
vallen van arbeidsongeschiktheid die ressorteren onder de ziekte- en invaliditeits-
verzekering. Er werd geen methode gedefinieerd om systematisch de resterende 
capaciteit van die personen en de opportuniteit van herinschakeling te beoordelen.

Het Rekenhof beveelt aan de verplichtingen van de adviserend geneesheren te 
preciseren en te versterken om ervoor te zorgen dat het herinschakelingspotenti-
eel meer systematisch wordt geëvalueerd.
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De herinschakelingsactiviteiten nemen aanzienlijk veel tijd in beslag en vergen ge-
specialiseerde competenties. Het nemen van initiatieven leidt tot meer werk terwijl 
het aantal adviserend geneesheren niet is toegenomen om het hoofd te bieden 
aan hun nieuwe opdracht.

Om de adviserend geneesheren te helpen de herinschakelingsactiviteiten te ont-
wikkelen, heeft het RIZIV een partnerschapscontract afgesloten met de VDAB om 
heel het herinschakelingstraject van 100 personen ten laste te nemen.

Op dit moment wordt enkel in Vlaanderen ondersteuning geboden aan de advi-
serend geneesheren. Het is van belang dat zo vlug mogelijk voor heel het land 
vergelijkbare contracten worden afgesloten.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de initiatieven van wedertewerkstelling nog 
beperkt kunnen worden door financiële hinderpalen. Er werden maatregelen geno-
men om ervoor te zorgen dat bepaalde sociale rechten behouden blijven. De peri-
ode waarin de rechten worden gehandhaafd, stopt niettemin na twee jaar. Daaren-
boven worden de fiscale voordelen van invalide personen niet gehandhaafd inge-
val van beroepsherinschakeling. De financiële aspecten van het systeem zouden 
globaal opnieuw moeten worden bekeken opdat de vrees voor financieel nadeel 
geen hinderpaal zou vormen voor de beroepsherinschakeling.

De geneeskundige praktijken in het vlak van invaliditeit en beroepsherinschakeling 
worden niet gecontroleerd. Door het ontbreken van controle ontstaat een context 
waarin het zowel de adviserend geneesheer als de sociaal verzekerde vrij staat 
initiatieven te nemen. In die context kan niet worden verzekerd dat de adviserend 
geneesheren goed rekening houden met de vragen van invaliden en dat een her-
inschakelingsdemarche wordt opgestart in alle gevallen waarin de invalide daartoe 
in staat is.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er veel verschil zit tussen de medische prak-
tijken. Sommige ziekenfondsen zijn heel dynamisch inzake herinschakeling terwijl 
andere geen enkele demarche ondernemen. Die bevinding noopt tot het invoeren 
van een beheerscontrole.

Het Rekenhof beveelt het RIZIV aan de controle die het in de sector van de pri-
maire ongeschiktheid heeft uitgebouwd, te verruimen en ook toe te passen op de 
sector van de invaliditeit en de beroepsherinschakeling.

5 Antwoord van de minister

De minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid herinnert er in haar antwoord 
van 5 september aan dat de nieuwe bepalingen over de beroepsherinschakeling 
op 1 januari 2009 van kracht geworden zijn en dat de initiatieven die in dat kader 
werden genomen, op kruissnelheid beginnen te komen in 2010-2011.

De minister is samen met het Rekenhof van oordeel dat het herinschakelings-
traject niet wordt voorgesteld in alle gevallen waarin de invalide het zou kunnen 
volgen. Ze wijst er in dat verband op dat het RIZIV kwantitatieve doelstellingen 
concipieert rekening houdend met de capaciteiten van de verzekeringsinstellingen 
en met het beperkte aanbod van de opleidingsinstellingen. Het instituut onder-
zoekt ook de mechanismen om de initiatieven inzake herinschakeling in rekening 
te kunnen brengen in het kader van de financiële verantwoordelijkheid van de 
verzekeringsinstellingen.

De minister is van oordeel dat de initiatieven die nu ontplooid worden, gedeeltelijk 
de mogelijkheid bieden de verplichtingen van de adviserend geneesheren te pre-
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ciseren, te zorgen voor een betere evaluatie van het herinschakelingspotentieel en 
de rapportering te verbeteren.

In verband met de evaluatie van het herinschakelingspotentieel wijst de minister 
erop dat de medische directies van de verzekeringsinstellingen en de instanties 
van het RIZIV de adviserend geneesheren aanmoedigen om de verzekerde op 
een gestandaardiseerde wijze te evalueren aan de hand van internationale rang-
schikkingen van pathologieën. Na afloop van studiedagen die voor adviserend 
geneesheren worden georganiseerd, tracht het RIZIV daarenboven nationale en 
internationale best practices inzake herinschakeling te verspreiden. Het is ook van 
oordeel dat het verslag van de taskforce “Arbeidsongeschiktheid” operationele 
aanbevelingen bevat die de adviserend geneesheren als leidraad kunnen gebrui-
ken bij hun dagelijks werk.

In verband met rapportering wijst de minister op het belang van de gegevens die 
worden geregistreerd dankzij het gestandaardiseerd dossier dat voor de herin-
schakelingsaanvragen wordt gebruikt.

In verband met de problematiek van het meerwerk dat de beroepsherinschakeling 
oplevert voor de adviserend geneesheren is de minister van oordeel dat de bij het 
RIZIV opgerichte technische cel operationele steun biedt aan de beslissingsorga-
nen en de adviserend geneesheren. Ze preciseert bovendien dat de taskforce “Re-
turn to work” onder meer het terrein wil voorbereiden met het oog op de aanwer-
ving van disability case managers die de adviserend geneesheren zouden kunnen 
bijstaan bij het individueel beheer van de herinschakelingsdossiers.

In verband met het sluiten van partnerschapsovereenkomsten met de opleidings- 
en plaatsingsinstellingen van heel het land bevestigt de minister dat er sinds ver-
schillende maanden besprekingen aan de gang zijn en dat die zouden moeten 
uitmonden in akkoorden die vergelijkbaar zijn met het akkoord dat met de VDAB 
werd gesloten. Ze stelt ook dat in een in 2010 ondertekende intentieverklaring een 
globaal kader werd vastgelegd dat het mogelijk maakt initiatieven te nemen in 
overleg tussen de verzekeringsinstellingen, het RIZIV en de opleidings- en herin-
schakelingsinstellingen.

Met betrekking tot de financiële hinderpalen die de activiteitshervatting kunnen 
beperken is de minister van oordeel dat het in deze fase moeilijk is de impact 
ervan in te schatten. Ze is zich bewust van de invloed ervan, maar herinnert aan 
de financiële stimuli die ze heeft laten goedkeuren in het kader van de begroting 
2011 om het instappen in een herinschakelingstraject aantrekkelijker te maken. Ze 
voegt eraan toe dat uit de evaluatie van die maatregelen zal blijken of men verder 
in die richting moet gaan.

De minister geeft toe dat er geen formele procedure bestaat voor de controle van 
de medische praktijken. Ze is echter van oordeel dat de procedures bij de ver-
zekeringsinstellingen en het individuele onderzoek van de dossiers die voor een 
beslissing aan de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit worden voorgelegd, voor 
die controle zorgen.
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Start van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Het Fonds voor de Medische Ongevallen werd opgericht door de wet van 31 maart 
2010, maar is nog altijd niet operationeel. De vereiste koninklijke besluiten moe-
ten dringend worden genomen zodat alle bepalingen uit de wet kunnen worden 
uitgevoerd.

1 Oprichting en opdrachten van het fonds

Het Fonds voor de Medische Ongevallen is opgericht door de wet van 31 maart 
2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg. Het 
is een instelling van openbaar nut van categorie B in de zin van de wet van 16 maart 
1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Het staat 
onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het fonds vervult drie belangrijke taken313: het begeleidt en adviseert slachtoffers 
bij het zoeken naar een vergoeding314, het kan optreden als bemiddelaar tussen 
de partijen door een procedure voor minnelijke schikking te organiseren en het 
vergoedt de slachtoffers of hun rechthebbenden als:

•	 de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de zorgverlener niet in het geding is 
en voor zover de schade voldoende ernstig is;

•	 de schade voortvloeit uit een feit waarbij de aansprakelijkheid van de zorgver-
lener in het geding is en die niet of onvoldoende gedekt is door een verzeke-
ringscontract;

•	 de zorgverlener zijn aansprakelijkheid betwist en op voorwaarde dat de scha-
de voldoet aan een van de voorwaarden inzake ernst die de wet opsomt315;

•	 het fonds het aanbod van minnelijke schikking van de verzekeraar ontoerei-
kend acht.

Bij gebrek aan een koninklijk uitvoeringsbesluit316, heeft het fonds momenteel niet 
de bevoegdheid de dossiers te behandelen die de slachtoffers indienen of een 
ontvangstbewijs te geven. De wet van 31 maart 2010 is nochtans van toepassing 
op de schadegevallen veroorzaakt door feiten van na 2 april 2010. Sinds zijn op-
richting heeft het fonds echter al een honderdtal dossiers ontvangen. Er werden 
ook aanvragen ingediend bij ziekenfondsen, bij privé-instellingen die de belangen 
van de slachtoffers behartigen317 en bij de ombudsmannen van de FOD Volksge-
zondheid.

De instelling heeft ook nog andere opdrachten318:

•	 adviezen uitbrengen over de preventie of de vergoeding van schade als gevolg 
van gezondheidszorg, op verzoek van de minister of op eigen initiatief;

•	 statistieken opmaken over vergoedingen die werden toegekend krachtens de 
wet van 31 maart 2010;

313 Artikelen 4, 8 en 12, van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als 
gevolg van gezondheidszorg.

314 De procedure is gratis voor de aanvrager (artikel 20 van de wet van 31 maart 2010).
315 Artikel 5, van de wet van 31 maart 2010.
316 Artikel 35, § 1, van de wet van 31 maart 2010.
317 ASBL Erreurs Médicales / vzw Medisch Falen.
318 Artikel 8, § 2, van de wet van 31 maart 2010.
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•	 aan de minister, aan de wetgevende kamers en aan de Federale Commissie 
Rechten van de Patiënt een jaarlijks activiteitenverslag bezorgen met becij-
ferde analyses en preventieve aanbevelingen.

Met de oprichting van dit fonds wil de wetgever onder meer de procedures voor 
schadevergoeding versnellen en meteen ook de rechtbanken van eerste aanleg 
ontlasten. Daarom is het fonds van oordeel dat een van zijn belangrijkste doel-
stellingen erin zal bestaan geloofwaardigheid op te bouwen om zo een vertrou-
wensklimaat bij de verschillende betrokkenen te laten groeien en aldus minnelijke 
schikkingen te vergemakkelijken.

2 Organisatie van het Fonds

Het fonds had lange tijd geen raad van bestuur. Er waren drie oproepen tot kan-
didaten nodig om succesvolle voordrachten te kunnen doen319. De regering in lo-
pende zaken heeft uiteindelijk in de ministerraad van 20 juli 2011 de kandidaten 
benoemd. De benoemingen werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
16 augustus 2011. De eerste officiële vergadering van de raad van bestuur is ge-
houden in september 2011.

Bij gebrek aan een raad van bestuur had de minister van Sociale Zaken en Volks-
gezondheid begin 2011 een “stuurgroep” de opdracht gegeven het praktische be-
heer van het Fonds op te starten. Dat voorlopige orgaan bestond uit leden van het 
RIZIV en werd geleid door de administrateur-generaal van het RIZIV.

Het RIZIV moet aan het fonds, tegen betaling, de voor zijn werking vereiste dien-
sten, personeelsleden, uitrusting en installaties ter beschikking stellen320. Sinds 
september 2010 heeft het RIZIV daarom geleidelijk enkele personeelsleden naar 
het Fonds gedetacheerd (op 31 juli 2011 zes personeelsleden en een informaticus 
van Smals). Ze werken in een gebouw van het RIZIV.

In afwachting van de wettelijke bepalingen om de dossiers te kunnen behandelen, 
stelt het personeel de nodige procedures en processen op om de opdrachten van 
het fonds te kunnen uitvoeren. Het callcenter van de FOD Volksgezondheid fun-
geert als eerstelijnscontact voor de slachtoffers. Het informeert hen over de admi-
nistratieve procedures voor de vergoeding van medische ongevallen.

Het RIZIV is van oordeel dat een twintigtal personen nodig zijn om het fonds opera-
tioneel te maken. Vanwege de vermoedelijke specificiteit van de dossiers verwacht 
het fonds echter dat het regelmatig het advies zal moeten inwinnen van vooraan-
staande medische deskundigen.

3 Financieel beheer van het Fonds

De begroting en de boekhouding van het fonds worden opgemaakt overeenkom-
stig het koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op 
de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend 
tot categorie D, beoogd bij wet van 16 maart 1954321. Dat bepaalt artikel 6 van de 
wet van 31 maart  2010, onverminderd de toepassing van de wet van 16 maart 
1954 betreffende de instellingen van categorie B.

319 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Derde oproep tot kandidaten 
voor een mandaat bij de Raad van bestuur van het Fonds voor medische ongevallen, Belgisch 
Staatsblad, 9 mei 2011, p.27037.

320 Artikel 11 van de wet van 31 maart 2010.
321 Behalve wat de verplichting uit artikel 5 van datzelfde koninklijk besluit betreft van de minister van 

Financiën om zijn gelijkluidend advies te geven binnen twee maanden.
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De werking van het fonds (opdrachten en beheer) wordt verzekerd door een jaar-
lijkse dotatie, vastgesteld bij koninklijk besluit, ten laste van de administratiekosten 
van het RIZIV. Die dotatie werd vastgesteld op 5,385 miljoen euro voor het jaar 
2010322 maar is nog niet bepaald voor het jaar 2011. De begroting 2011 van het 
RIZIV raamt ze echter op 12,507 miljoen euro, wat 7,122 miljoen euro meer is in 
vergelijking met 2010. Die bedragen stemmen overeen met de ramingen door het 
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Daarbij werd uitgegaan van 
de duurste hypothese die geldt voor de eerste zes werkingsjaren van de instel-
ling323.

Evolutie van de werkingskosten van het Fonds voor de medische ongevallen (in euro)

 

 5.385.744 

12.506.948 

16.489.542 
19.107.257 

20.773.834 
 22.523.210 

1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 5e jaar 6e jaar 

Bron: raming van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

In zijn commentaar bij de ontwerpbegroting 2010 was het Rekenhof echter van 
oordeel dat die bedragen onderschat zijn. De studie van het federaal kenniscen-
trum houdt immers geen rekening met de voorgeschoten bedragen, noch met de 
betalingen die het fonds zal doen in zijn hoedanigheid van waarborgfonds324.

Voor het jaar 2010 kon het fonds niet autonoom functioneren doordat een beheers-
orgaan ontbrak dat ertoe gemachtigd was de begroting te bepalen. De wettelijke 
dotatie voor het jaar 2010, die verondersteld werd de werkingskosten en de kosten 
voor de opdrachten van het fonds te dekken en, werd niet gestort. Het bedrag was 
nochtans bij koninklijk besluit van 25 juni 2010 vastgesteld. Door het ontbreken van 
wettelijke overgangsmaatregelen zijn de werkingskosten 2010 van het fonds in de 
begroting van het RIZIV opgenomen. Ze worden geraamd op 0,34 miljoen euro325.

4 Conclusie

De vereiste koninklijke besluiten moeten dringend worden genomen zodat alle be-
palingen van de wet van 31 maart 2010 kunnen worden uitgevoerd. Op die manier 
kan het Fonds voor de Medische Ongevallen volledig operationeel worden en de 
aanvragen die sinds 2 april 2010 hangende zijn, behandelen.

322 Koninklijk besluit van 25  juni 2010 betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten 
van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het 
Fonds voor de medische ongevallen in 2010.

323 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Vergoeding van schade ten gevolge van 
gezondheidszorg – Fase V: Budgettaire impact van de omzetting van het Franse systeem in 
België, Verslag 107A, 30 maart 2009.

324 Rekenhof, Commentaren en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het 
begrotingsjaar 2010, p. 62. Ter beschikking op www.rekenhof.be.

325 Indicatieve bedragen afkomstig van het RIZIV.
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